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MD.3. Documents Complementaris i/o Projectes Parcials

FITXA A.1.02 
Dades del Projecte: 
Núm. Expedient contractació: 607.2020.041 

Títol Expedient Contractació Projecte: 

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA 
RESÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ' ALS 
REQUERIMENTS DEL COVID I DEL NOU CONTRACTE AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Garriga i Roca, 62 Barri: Guinardó Districte: Horta-Guinardó 

Relació de Documentes Complementaris: 

Estudi geotècnic: 
Títol Reconeixement Geològic/Geotècnic Residencia Parc del Guinardó   
Autor: Jorge Cabrera Alfonzo Num. col.legiat 6228 
Data 25/11/201 Num. de visat:  

Certificació energètica: 

Títol Certificació energètica del projecte de l'adequació interior de la 
Residencia de gent gran 'Parc del Guinardó' 

Autor: PGI   
Data 11/05/2020 Num. de visat:  

Estudi de seguretat i salut: 
Títol    
Autor:  num col.legiat  
Data  Num. de visat:  

Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició: 
Títol    
Autor:    
Data  Num. de visat:  

Altres: 
Títol    
Autor:    
Data  Num. de visat:  

Relació de Projectes Parcials: 

Projecte d'estructures: 
Títol    
Autor:    
Data  Num. de visat:  

Projecte d'instal.lacions: 
Títol    
Autor:    
Data  Num. de visat:  

Projecte de telecomunicacions: 
Títol    
Autor:    
Data  Num. de visat:  

Barcelona, juliol de 2021

MD.4. Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida

MD 4.1 Dades del solar
La finca on s’ubica l’actual edifici de la residència assistida ‘Parc del Guinardó’ està situada en la zona alta del barri
del Guinardó de Barcelona, al Carrer Garriga i Roca, 62, a tocar del Parc del Guinardó. L’entorn es caracteritza per
la proliferació d’edificacions aïllades i una forta pendent. La façana davantera de l’edifici està orientada a sud
sudoest i la façana posterior està orientada a nord nordest..

Es tracta d’un edifici aïllat amb un espai exterior d’accés situat a nivell de carrer, una zona enjardinada que
s’adapta a la topografia, situada a sud sudest amb un pati posterior orientat a nord nordoest i un pati lateral.

La finca situada en sòl urbà i presenta les següents característiques:
Disposa dels serveis urbans d’aigua, gas, electricitat, telefonia i sanejament.
L’edificació existent es de planta baixa, 3 plantes pis i 3 plantes soterrani. L’accés principal a l’edifici es realitza
des de la façana davantera el carrer Garriga i Roca on trobem una estructura porxada. Des del soterrani 1 i 2
es pot accedir a la zona enjardinada que té sortida al Passatge Ercilla. Des del soterrani 3 es pot accedir al pati
posterior que connecta amb el pati lateral, al qual es pot accedir també des del soterrani 2.
Superfície de parcel la: 1024 m2.
Superfície construïda de l’edifici existent: 1532,02 m2
Ref. Cadastre: 0859413DF3805H0001PI

MD 4.2 Requisits normatius.
El planejament general urbanístic vigent ve regulat per la Normativa Urbanística Metropolitana, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, les quals inclouen aquest solar dins la zona 20a/9, que correspon a la “Zona
d’ordenació en edificació aïllada (20a)”, subzona IV a (20a/9), que correspon a plurifamiliar.

L’ús de l’edifici es compatible amb els usos permesos pel planejament. Pel que fa a les seves prestacions l’edifici
compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i
desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). Igualment es dóna compliment a
la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.



MD 4.3. Descripció de l’edifici existent
L’edifici objecte de l’estudi va ser construït a l’any 1970, amb titularitat pública, funcionant com a edifici
residencial des de l’any 1977. Les dependències de la Residencia Assistida “Parc del Guinardó” ocupen la totalitat
de l’edifici, situat al carrer Garriga i Roca, 62, del Districte d’Horta Guinardó de Barcelona.

Recentment s'ha realitzat l'adequació interior dels espais comuns de la planta baixa, que queda fora de l'àmbit
d'actuació de la reforma.

Espais exteriors
L’edifici es situa aïllat respecte les edificacions veïnes. L’accés principal a l’edifici es realitza, des del carrer Garriga i
Roca, a través de l’espai exterior d’accés situat a sud sudoest. L’espai exterior permet accedir als dos equipaments
Residència i Casal de manera independent. En la tanca exterior que delimita l’espai exterior d’accés es situen les
escomeses i equips de mesura dels diferents subministraments –aigua, gas, electricitat. Els dos accessos estan
protegits per un porxo de formigó situat en la façana principal de l’edifici, que s’estira fins a la façana lateral est
sudest de l’edifici on arriben l’escala d’emergència exterior de les plantes superior i l’escala de la planta soterrani.
Un espai verd situat a est sudest permet l’accés a les plantes soterrani de l’edifici des de l’exterior. A aquest espai
verd s’entra mitjançant un portal de servei situat en el Passatge d’Ercilla, amb una cota de 3 metres per sota de la
cota l’accés principal del carrer. La planta inferior de l’edifici té accés a un pati posterior orientat a nord nordest.

Planta baixa
L'entrada a l'edifici es situa en una posició central respecte al conjunt de la planta baixa. Accedint al vestíbul es
permet l’accés independent al distribuïdor d’accés a l’escala de l’edifici i a les sales de l’Espai Relacional. En el
vestíbul s’ubica l’armari del quadre general de comandaments elèctric. A la recepció s’accedeix des del vestíbul i té
control visual de l’accés i de la sala. En el seu interior s’ubiquen els comandaments d’encesa de l’enllumenat del
centre i control dels accessos. A l’espai relacional s’accedeix directament des del vestíbul a través d’un tancament
practicable de vidre, fent que sigui un espai flexible, obert i transparent. Hi trobem una sala oberta a l’espai porxat
exterior i des de la qual s’accedeix a una sala de jocs i al taller. Aquesta sala es destina com espai de lectura i
televisió, amb una relació directa amb l’exterior, amb vistes al pati exterior d’accés i al Parc del Guinardó. La sala
posterior està destinada a jocs, i hi trobem punts de connexió d’internet, ocupant una posició central a l’edifici.
Des d’aquesta sala se’n gaudeix de les vistes de la ciutat de Barcelona i té un caràcter polivalent. Es pot accedir
directament des de l’escala de l’edifici. El taller està situat en una zona lateral de l’edifici, amb accés des de la sala
de lectura i televisió. Té sortida directa a l’espai exterior lateral porxat i es pot utilitzar de manera independent al
funcionament del centre. Des del distribuïdor d’accés a l’escala de l’edifici tenim accés a la zona de banys adaptats,
banys per les visites, ascensor adaptat i despatx d’atenció i treballs socials. Des de l’escala de l’edifici també es
tindrà accés a la sala de l’Espai Relacional permetent la seva utilització sense haver de passar pel vestíbul.
Des de la recepció, enfrontada al vestíbul, es permet el pas a l’interior de la resta la Residencia, a través de l’escala
principal de l’edifici, situada en la cantonada nord oest de l’edifici. L’escala de l’edifici es protegida i dóna servei a
totes les plantes de l’edifici i accedir a la coberta. Té una amplada de 140cm i ventila i s’il lumina de forma natural
en totes les plantes. Les portes d’accés a l’interior del recinte de l’escala son RF. En el forat d’escala s’ha instal lat
un ascensor que arriba fins a la planta tercera. Des de l’escala es pot accedir a la sala de jocs.

Plantes d’habitacions. 1, 2 i 3
En la planta primera, segona i tercera trobem totes les habitacions de la Residencia, donant servei a un total de 45
usuaris. Les plantes s’organitzen mitjançant un passadís central amb origen al distribuïdor de l’ascensor situat en el
costat oest que travessa la planta fins a la sortida d’emergència que accedeix a l’escala exterior. Les habitacions es
situen ambdues bandes del passadís. Al costat nord, amb vistes a la ciutat, es situen 3 habitacions triples i el nucli
de banys i dutxes geriàtrics adaptats. Al costat sud, amb vistes al Parc del Guinardó, es situa la sala d’estar, 1
habitació triple, 1 doble i 3 habitacions individuals. Al costat de l’ascensor situat en la façana oest trobem un altre
bany adaptat. Actualment la planta segona està destinada als usuaris amb un grau de dependència més important.
En la planta tercera el bany de l’ascensor i el dormitori triple del costat sud s’eliminen formant una terrassa
orientada a sud. La sala d’estar en aquesta planta és de dimensions més reduïdes i té sortida a la terrassa. També
s’elimina el nucli de banys situat en el costat nord i les habitacions situades al final del passadís, formant una
terrassa orientada a est. El nucli de banys es redueix i se situa en un punt central del passadís, en el costat sud. La
disposició de les habitacions està condicionada per la situació dels murs estructurals interiors. Les 3 habitacions
orientades a nord queden confinades entre murs estructurals. El canvi de volum de l’edifici per la terrassa est,
coincideix amb un mur estructural que arriba fins als nivells inferiors. La diferencia entre el nivell interior i el nivell
de l’acabat de les terrasses les fan inaccessibles pels usuaris del centre. Es tracta d’una coberta ventilada de 50cm.

Planta Coberta
L’espai interior del badalot d’accés a la coberta actualment s’utilitza com a espai d’emmagatzematge per la falta
d’espai en el centre. L’ascensor situat en la façana oest arriba fins al nivell de la coberta, i el situat en el forat de
l’escala arriba fins a la planta tercera.

Planta Soterrani 1
Les plantes situades per sota de rasant es dediquen a usos comuns de la Residència i estances de manteniment i
instal lacions. En la planta situada també trobem un passadís que té com a origen el distribuïdor de l’ascensor
situat en la façana oest, i la seva distribució també està condicionada pels mateixos elements estructurals que en
les plantes superiors. Des del distribuïdor s’accedeix a despatx de direcció i un bany de personal situats en la
façana oest. Des del passadís central s’accedeix al gimnàs, situat en la façana nord, amb vistes de la ciutat. També
s’accedeix a un distribuïdor que dóna accés a la perruqueria que té una obertura situada en la façana oest. Des de
aquest distribuïdor també es dóna accés a la infermeria i al magatzem mèdic que juntament amb el nucli de banys
situats en la part central del passadís ventilen a un petit pati de ventilació i la seva part superior es situa en planta
baixa, a sota del porxo de la façana principal. Al final del passadís s’accedeix a la sala taller, situada en el costat est,
i que té també té obertures a la façana nord. Des del taller es pot accedir a la biblioteca, que té finestra en la
façana nord, i als despatxos d’Atenció dels Treballs Socials que té una finestra situada en la façana est. En la façana
est es situa una sortida de la planta fins a la terrassa exterior on es l’escala exterior que puja fins a la planta baixa.
Fins a aquesta terrassa arriba l’escala exterior d’emergència. Els pilars dels pòrtics que formen part del porxo
exterior de la façana de la planta baixa baixen fins al nivell de la planta primera, formalitzant una façana porxada
que permet l’accés a la zona verda exterior. Per aquest espai exterior es pot sortir per la porta exterior de servei
situada en el Passatge d’Ercilla, que està situada pràcticament al mateix nivell que el nivell interior de la planta
soterrani 1.

Planta Soterrani 2
Seguint amb el mateix esquema organitzatiu de la planta superior, des del distribuïdor de l’ascensor s’accedeix a
un bany i el vestidor de personal, que està situat en la façana oest, al costat de l’ascensor. També s’accedeix al
magatzem de la bugaderia, que té accés al pati lateral, on s’ha realitzat una construcció adossada al mur del
terreny i a la tanca de la finca feina, destinat a emmagatzematge de material divers. Des del magatzem de la
bugaderia es pot accedir a la sala on estan situades les màquines de la bugaderia, que ventila cap al pati de
ventilació situat en contacte amb el terreny en el costat sud. Avançant pel passadís trobem l’accés al menjador,
situat en la façana nord, amb vistes cap a la ciutat, que està compartimentat en dos àmbits mitjançant una porta
corredera. En l’altra banda del passadís s’accedeix al rebost i a un bany adaptat. Al final del passadís s’accedeix a la
dependència de rentaplats, a on també es pot accedir des del menjador. Des de la dependència de rentaplats
s’accedeix a la cuina del centre, que també es pot accedir des del menjador. Des del menjador i des de la cuina es
pot sortir a l’àmbit exterior cobert per l'estructura porxada, on es situa l’arrencada de l’escala d’emergència. Des
d’aquest espai exterior es té accés al pati posterior, situat en el nivell inferior de la façana sud, mitjançant un tram
d’escala. En aquest àmbit estan situades les cambres refrigeradores i el recinte dels residus. Aquest espai exterior
comunica directament amb la zona verda situada a est, que té sortida al carrer pujant per una rampa fins al portal
de servei del Passatge d’Ercilla, que es on es situa l’àmbit d’activitats exteriors. Les parets interiors que són els
elements de suport estructural de l’edifici, en aquesta planta passen de 15cm a 30cm de gruix. Igualment, les
façanes augmenten de gruix, passant de 30 a 45cm.

Planta Soterrani 3
A aquesta planta arriba l’ascensor situat en el forat de l’escala, i s’organitza mitjançant un passadís a tocar del mur
de contenció de terres, situat a sud. Avançant pel passadís trobem sales de maquinària dels ascensors, un
magatzem de material de neteja, el vestidor, la sala de calderes, i al final la sala de manteniment. Tots els espais es
situen en la façana nord excepte el cambra de maletes. També hi ha una sortida d’emergència cap al pati
posterior. És un espai amb molt poca alçada i amb una distribució condicionada pels elements de fonamentació.



Imatges de l'edifici existent

IMATGE FAÇANA SUD. ACCÉS CARRER GARRIGA I ROCA

IMATGE FAÇANA NORD. POSTERIOR

IMATGE TERRAT. PLANTA TERCERA

IMATGE COBERTA

IMATGE PORXO I ESPAI EXTERIOR. PLANTA SOTERRANI 1



IMATGE MENJADORS. PLANTA SOTERRANI 2

IMATGE CUINA. PLANTA SOTERRANI 2

MD.5 Descripció del projecte

MD 5.1.Planejament urbanístic

El planejament general urbanístic vigent ve regulat per la Normativa Urbanística Metropolitana, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, les quals inclouen aquest solar dins la zona 20a/9, que correspon a la “Zona
d’ordenació en edificació aïllada (20a)”, subzona IV a (20a/9), que correspon a plurifamiliar. L’ús de l’edifici es
compatible amb els usos permesos pel planejament.

Dades urbanístiques RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDÓ” AL
C/GARRIGA I ROCA 62 AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ DE BARCELONA

PLANEJAMENT GENERAL VIGENT PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA
ZONA " Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a) "
SUBZONA Subzona IV a (20a/9)
SUP. PARCEL.LA 1024 m2





Planta Soterrani 2
Des del distribuïdor de l’ascensor s’accedeix a un bany adaptat i a la bugaderia i al pas d'accés al menjador gran. En
aquest pas hi trobem un altre bany adaptat i la cambra de neteja. L'accés a la cuina es realitza a traves d'un
vestíbul d'independència que sectoritza la cuina al tractar se d'un local de risc d'incendi. Des del vestíbul
d'independència també es pot accedir al menjador gran i a la zona de la cuina de rentat de vaixella. Un cop a
l'interior de la cuina a través del vestíbul d'independència podem accedir a la zona de rebost, cambra i residus i
cambres de conservació, ocupant el porxo exterior. Des de la cuina existeix un pas que connecta directament la
cuina amb l'espai de neteja de vaixella, que disposa d'aquest accés a la cuina i del accés pel vestíbul
d'independència, facilitant l'entrada al local per dues portes. Des del menjador gran es pot accedir al menjador de
personal, que té una sortida d'emergència a l'escala exterior situada en la façana est..

Planta Soterrani 3
En aquesta planta accedim a un passadís en la façana nord que serveix els diferents espais d'emmagatzematge,
sala de manteniment, tenint accés al pati posterior. A la sala de la caldera s'accedeix directament des del pati
posterior, col locant el conducte de sortida de fums per la façana est, alliberant la façana nord d'aquest conducte.

MD 5.3.3. Ampliació de l'edifici.

S'amplia la superfície construïda de les plantes 1 i 2. L'ampliació es formalitza com una prolongació del volum
sortint de la façana orientada a sud de l'edifici existent. Es genera un porxo cobert en l’àmbit del pati d'accés del
carrer Garriga i Roca, que protegirà l'accés principal de l'edifici.
Aquest nou volum edificat tindrà una estructura vertical de pilars de formigó en planta baixa i metàl lics en planta
primera i segona, amb una fonamentació situada per davant del mur de contenció dels nivells per sota de la rasant
del carrer i sostres de formigó armat que evitaran el contacte amb l'edifici existent.
El tancament exterior serà una façana formada per un full de maó calat. e=14cm, amb un trasdossat autoportant
de placa de guix per l'interior. En l'exterior es col locarà un panell aïllant rígid de llana mineral, e=8cm amb un
acabat exterior continu d'estuc mineral amb armadura de reforç de color Tipus 1. Els matxons entre les fusteries
situats tenen el mateix acabat però reduint el gruix i amb un color Tipus 2. Les fusteries exteriors seran d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic i vidre doble aïllant de baixa emissivitat. Estarà muntat sobre recercat de
xapa d'acer prelacat amb aïllament en els brancals i escopidors. Tindrà una protecció solar de gelosia de lames
fixes de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau fixat al suport en les obertures orientades a sud.
La coberta de la part ampliada serà plana, amb acabat de rajola ceràmica, aïllada tèrmicament amb panell rígid de
XPS i impermeabilitzada amb làmina de EPDM.
Les divisòries i acabats interiors i es realitzaran seguint el mateix criteri que a la resta de l'edifici. Els paviments es
situaran al mateix nivell que a l'interior de l'edifici existent. La sala d'estar de la planta segona tindrà una alçada
lliure de 2,75m.

MD 5.3.4. Intervenció en les envolvents.

Façanes de l'edifici
S'intervé en la façana de l'edifici amb l'objectiu de millorar les prestacions tèrmiques de la façana existent i
aconseguir reduir la demanda energètica per calefacció i refrigeració. La façana existent està formada per una
paret de maó foradat de 30cm de gruix sense aïllament. Es preveu situar l'aïllament de forma contínua per
l'exterior de la façana format per una panell aïllant de llana mineral, e=8cm amb un acabat exterior continu d'estuc
mineral amb armadura de reforç de color Tipus 1. Els matxons entre les fusteries situats tenen el mateix acabat
però reduint el gruix i amb color Tipus 2
En la planta baixa, a sota del porxo d'accés, es col loca un revestiment de tauler encadellat de fusta de pi Flandes
amb tractament autoclau, e=15mm col locat sobre mestres de fusta aïllat amb panell de llana mineral.
Es retiren totes les fusteries exteriors de l'edifici existent, d'alumini sense trencament de pont tèrmic i vidre doble,
muntants sobre els premarcs de fusta originals de l'edifici. Es substitueix per fusteries d'alumini amb trencament
de pont tèrmic de fulla oculta i vidre doble aïllant de baixa emissivitat. Es muntarà sobre recercat de xapa d'acer
prelacat aïllat tèrmicament en tot el perímetre amb panell rígid de poliestirè expandit, e=3cm.

Coberta de l'edifici
Es preveu la retirada de la coberta existent amb acabat de rajola ceràmica sobre un taulell ceràmic i envanet de
sostre mort formant una cambra d'aire ventilada sense aïllament. Es realitzarà una nova coberta transitable, amb
acabat de rajola ceràmica, aïllada tèrmicament amb panell rígid de XPS, e=6cm i impermeabilitzada amb làmina de
EPDM.

Proteccions solars en les obertures
Es preveu situar una gelosia de lames horitzontals de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau de 95x30mm,
en les obertures de la façana orientada a sud, evitant guanys solars a l'estiu i permetent l'entrada de sol a l'hivern.
En les obertures de la façana sud, situades en planta baixa es substituirà el porxo existent per una pèrgola de
lames de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau de 95x30mm

MD 5.3.5. Adequació dels espais exteriors de l'edifici.

Pati d'accés principal, Carrer Garriga i Roca
Es preveu sectoritzar l'àmbit exterior d'accés, situat a sud, en dos espais independents. En la banda enfrontada a
l'accés públic a l'edifici es situaran els accessos al pati davanter des del carrer Garriga i Roca. Una tanca practicable
permet integrar la porta de l'accés de vianants i una porta corredissa per l'accés d'ambulàncies. Davant de l'espai
d'estacionament de l'ambulància es situaran pilones extraïbles d'accionament manual, recuperant el límit del
carrer de la parcel la. En aquest àmbit es situarà els armaris de Protecció i Mesura elèctric. Es situarà un parterre
enjardinat amb heura enganxat a la mitgera de l'edificació veïna situada a oest. Les tanques exteriors fixes i
practicables i la divisòria que separa els dos espais està format per taulons verticals de fusta de pi Flandes amb
tractament autoclau fixada en la base mitjançant un suport de xapa d'acer ancorat al paviment, de 180cm
d'alçada.
La resta de l'espai es destinarà a ús privat del centre, per activitats controlades a l'aire lliure. Quedarà delimitat per
una tanca calada amb una base massissa que absorbeix el desnivell entre el nivell interior i la rasant del carrer. Es
situaran passos practicables entre els dos espais i es limitarà l'accés a l'escala posterior situada a sota del porxo.
Es preveu l'enderroc del tram d'escala que baixa a la planta soterrani 1 i es massissarà el forat d'escala per
guanyar més espai per activitats exterior a sota del porxo, situat al costat est de l'edifici.
Es donaran sol.lució a les patologies en l'estructura de formigó del porxo exterior.

Espai verd, façana est i Passatge d'Ercilla
Es preveu adequar l'espai exterior verd situat en el costat est de la parcel la, delimitat per l'edifici al seu costat
oest, el Passatge d'Ercilla en el seu costat sud, i els límits amb finques veïnes a nord i est, per permetre activitats a
l'aire lliure. A l'espai exterior verd s'accedeix per les plantes soterrani 1 i 2, amb un desnivell de 2,90m,
mitjançant una rampa existent situada perpendicular a la façana est i amb la seva arribada superior en l'accés de
servei del Passatge d'Ercilla, situada a 3 metres per sota de la planta baixa de l'edifici de la residencia. Es preveu
redreçar la rampa amb l'objectiu de reduir la pendent existent a una pendent més suau del 14,5%.
En l'espai verd del costat est de la parcel la es preveu els accessos de serveis a l'edifici des de l'accés del Passatge
d'Ercilla. Seran dos recorreguts independents: Cuina i rebost situat en Planta Soterrani 2, i Magatzem general i
neteja situat en Planta Soterrani 1, s'evita així compartir el recorregut per aquests usos.
S'intervindrà a sota del porxo situat en la façana est, en el nivell soterrani 1, enderrocant l'escala existent i
guanyen aquest espai com un àmbit exterior protegit. Es col locarà un paviment nou i una tanca que impedirà
l'accés a l'escala exterior d'emergència.
Es refarà la barana de protecció del mur de contenció de la rampa de tub d'acer per una barana formada per
taulons verticals de fusta de pi de flandes amb tractacment autoclau fixada en la base mitjançant un suport de
xapa d'acer ancorat al paviment, de 100cm d'alçada. Es col locarà un paviment exterior de sauló en el nivell
soterrani 1. Es regularitzarà el talús enjardinat en contacte amb la tanca exterior del Passatge d'Ercilla, i es situarà
un pas exterior fins a la sortida de servei. Es col locaran lluminàries exteriors i mobiliari urbà. Es retirarà el
paviment de lloses de pedra natural de la rampa, i es col locarà un paviment de nova execució.
La tanca exterior del Passatge d'Ercilla es refarà complertament, col locant una reixa calada de barrots a sobre
d'una base massissa que s'esglaonarà amb la pendent del passatge.
En el nivell del soterrani 2 es refaran els límits del talús i es situarà un paviment exterior de sauló. També es
col locaran lluminàries exteriors i mobiliari urbà. Es mantenen es usos dels espais situats a sota del porxo.
Es farà una tria de l'arbrat per mantenir i es retirarà la vegetació que quedi fora dels parterres i talussos. En els
talussos es plantarà heura amb instal lació de reg.

Pati exterior situat a Nord.
En la part inferior de la façana nord, es situarà un pas exterior amb la funció de recollir les sortides habilitades en
el nivell Soterrani 3 que permetran un accés independent a la zona de manteniment i a la sala de calderes.



MD 5.4. Quadre general de superfícies construïdes i útils:

PLANTA BAIXA. PB

RESIDENCIA PARC GUINARDÒ Sup. útil (m2)
S1 Sala 1 35,38
S2 Sala 2 55,53
TA Taller (subdivisible) 51,90

TA01 34.50
TA02 17,40

TS Atenció Treballs Socials 11,03
S1 Bany 1 4,53
S2 Bany 2 3,80
SV Bany Visitants 2,96
P Pas 11,09
V Vestíbul 15,99
R Recepció 7,46
ES Escala 17,17

Sup. Útil RESIDÈNCIA. PB 216,84
Sup. Construïda RESIDÈNCIA. PB 250,82

PLANTA PRIMERA. P+1

RESIDENCIA PARC GUINARDÒ Sup. útil (m2)
P Pas 40,37
D Distribuïdor 5,18
D1 Dormitori doble 1 13,05
D2 Dormitori individual 2 8,50
D3 Dormitori doble 3 14,87
D4 Dormitori doble 4 18,51
D5 Dormitori doble 5 15,00
D6 Dormitori individual 6 8,43
D7 Dormitori individual 7 8,70
D8 Dormitori doble 8 13,30
D9 Dormitori doble 9 15,44
D10 Dormitori doble 10 15,07
SE Sala d'Estar 17,71
B1 Bany 1 (D1 / D2) 3,58
B2 Bany 2 (D3) 3,41
B3 Bany 3 (D4) 3,25
B4 Bany 4 (D5 / D9) 5,34
B5 Bany 5 (D6 / D7) 4,65
B6 Bany 6 (D8) 4,51
B7 Bany 7 (D9) 4,25
EM1 Espai d'Emmagatzematge 1 2,44
EM2 Espai d’Emmagatzematge 2 1,95
SN Servei personal i neteja 3,00
ES Escala 17,17

Sup. Útil RESIDÈNCIA. P +1 247,68
Sup. Construïda ED. EXISTENT. P +1 250,82
Sup. Construïda AMPLIACIÓ. P +1 43,46
Sup. Construïda TOTAL. P +1 294,28

PLANTA SEGONA. P+2

RESIDENCIA PARC GUINARDÒ Sup. útil (m2)
P Pas 39,84
D Distribuïdor 5,18
D1 Dormitori doble 1 13,05
D2 Dormitori individual 2 8,50
D3 Dormitori doble 3 14,87
D4 Dormitori doble 4 18,51
D5 Dormitori doble 5 15,00
D6 Dormitori individual 6 8,43
D7 Dormitori individual 7 8,70
D8 Dormitori doble 8 13,30
D9 Dormitori doble 9 15,44
SE Sala d’Estar 37,80
B1 Bany 1 (D1 / D2) 3,58
B2 Bany 2 (D3) 3,58
B3 Bany 3 (D4) 3,25
B4 Bany 4 (D5 / D9) 5,34
B5 Bany 5 (D6 / D7) 4,65
B6 Bany 6 (D8) 4,51
EM1 Espai d’Emmagatzematge 1 2,44
EM2 Espai d’Emmagatzematge 2 1,95
SN Servei personal i neteja 3,00
ES Escala 17,17

Sup. Útil RESIDÈNCIA. P +2 247,92
Sup. Construïda ED. EXISTENT. P +2 250,82
Sup. Construïda AMPLIACIÓ. P +2 43,46
Sup. Construïda TOTAL. P +2 294,28

PLANTA TERCERA. P+3

RESIDENCIA PARC GUINARDÒ Sup. útil (m2)
P Pas 18,42
D Distribuïdor 5,18
D1 Dormitori doble 1 13,05
D2 Dormitori individual 2 8,50
D3 Dormitori doble 3 14,87
D4 Dormitori doble 4 11,58
D5 Dormitori doble 5 12,00
D6 Dormitori individual 6 8,88
B1 Bany 1 (D1 / D2) 3,58
B2 Bany 2 (D3) 3,41
B3 Bany 3 (D4 / D5) 5,21
B4 Bany 4 (D6) 5,30
EM1 Espai d’Emmagatzematge 1 2,44
ES Escala 17,17

Sup. Útil RESIDÈNCIA. P +3 129,59
Sup. Construïda RESIDÈNCIA. P +3 158,82

T1 Terrassa 1 49,95
T2 Terrassa 2 29,35

Sup. Exterior. P +3 79,30



PLANTA SOTERRANI PS 1

RESIDENCIA PARC GUINARDÓ Sup. útil (m2)
P Pas 37,96
DI Despatx Direcció 13,65
DP Despatx Professionals 13,91
I DM Infermeria / Despatx Mèdic 18,38
GIM Gimnàs 36,30
B1 Bany 1 4,05
VD Vestidor Personal Dones 24,58
VH Vestidor Personal Homes 9,08
M Mortuori 6,30
PR Perruqueria 7,23
PD Podòleg 5,00
MG Magatzem 10,08
N Neteja 6,30

ES Escala 17,17

Sup. Útil RESIDÈNCIA. PS 1 209,99
Sup. Construïda RESIDÈNCIA. PS 1 253,51

PLANTA SOTERRANI. PS 2

RESIDENCIA PARC GUINARDÒ Sup. útil (m2)
P Pas 6,30
ME Menjador 67,44
CU Cuina 45,93
BU Bugaderia 22,02
BM Bugaderia Màquines 14,13
PM Pas Menjador 5,92
PC Pas Cuina 7,70
B1 Bany 1 4,42
B2 Bany 2 4,12
N Neteja 2,82
AC Accés Cuina 8,28
R Residus 3,00
CF1 Cambra Conservació 5,97
CF2 Avantcambra i Congelats 5,97
RB Rebost 6,54

ES Escala 16,51

EE Escala Emergència (Exterior) 10,97

Sup. Útil RESIDÈNCIA. PS 2 227,07
Sup. Construïda RESIDÈNCIA PS 2 253,51
Sup. Construïda ÀMBIT PORXO PS 2 53,30
Sup. Construïda TOTAL. PS 2 306,81

PLANTA SOTERRANI PS 3

RESIDENCIA PARC GUINARDÓ Sup. útil (m2)
P Pas 11,52
MN Magatzem Neteja 12,28
MA Maquines ascensor 5,25
SC Sala de Calderes 23,83
CM Cuarto de Maletes 4,98
MT Manteniment 14,76

ES Escala 16,31

Sup. Útil RESIDÈNCIA. PS 3 88,93
Sup. Construïda RESIDÈNCIA. PS 3 121,50

PLANTA COBERTA PC

RESIDENCIA PARC GUINARDÓ Sup. útil (m2)

ES Escala 19,43

Sup. Útil RESIDÈNCIA. PC 19,43
Sup. Construïda RESIDÈNCIA. PC 28,78

SUPERFÍCIES TOTALS ÚTILS I CONSTRUÏDES

RESIDENCIA PARC GUINARDÓ Sup. útil (m2)
Existent

Sup.cons (m2)
Ampliació Total

PBD Planta Badalot 9,21 9,21
PC Planta Coberta 19,43 28,78 28,78
P +3 Planta Tercera 129,59 158,82 158,82
P +2 Planta Segona 247,92 250,82 43,46 294,28
P +1 Planta Primera 247,68 250,82 43,46 294,28
PB Planta Baixa 216,84 250,82 250,82
PS 1 Planta Soterrani 1 209,99 253,51 253,51
PS 2 Planta Soterrani 2 227,07 306,81 306,81
PS 3 Planta Soterrani 3 88,93 121,50 121,50

Sup. Útil RESIDÈNCIA. 1387,45
Sup. Construïda RESIDÈNCIA. 1631,09 86.92 1718,01
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A.1.06. FITXA URBANISTICA

Dades del Projecte
Núm. Expedient contractació: 607.2020.041
Títol Expedient Contractació Projecte ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ' ALS
REQUERIMENTS DEL COVID I DEL NOU CONTRACTE AMBMESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Adreça: C/Garriga i Roca, 62 Barri: Guinardó Districte: Horta Guinardó

Dades urbanístiques
Planejament general vigent Pla General Metropolità (PGM)
Data d'aprovació 14/07/1976
Planejament complementarivigent
Data d'aprovació
Classificació urbanística Sol urbà.
Qualificació del sòl (20a). Zona d'ordenació en edificació aïllada

Subzona IV a (20a/9). Plurifamiliar
Usos previstos pel planejament Residencial
Superfície mínima parcel.la

Condicions d'edificació
Paràmetres planejament Paràmetres projecte

Superfície mínima de parcel.la: m2 Superfície de parcel.la: 1024.00 m2

Ocupació de parcel.la: 40% % sòl Ocupació de parcel.la: 29% % sòl

Volum edificable m3/m2 sòl Volum edificat m3/m2 sòl

Sostre edificable 1 m2/m2 sòl Sostre edificat 0.97 m2/m2 sòl

Altura reguladora i nombre de
plantes 9,15(PB+2) m

Altura reguladora edificada i
nombre de plantes

9,15(PB+2)
(ampliació) m

Separació a límit de parcel.la: 3 m
Separació a límit de
parcel.la: 3 (ampliació) m

Separació a carrer/s: 3 m Separació a carrer/s: 3 (ampliació) m

Profunditat edificable m Profunditat edificada m

Alçada màx/min planta baixa: m Alçada lliure planta baixa: m

Alçada mínima planta pis: m Alçada mínima planta pis: m

Condicions especials: m Condicions especials: m

Barcelona a juliol de 2021

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE

A.1.07. DADES CONTRACTACIÓ CONNEXIONS DE SERVEI

Projecte de ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESÈNCIA ASSISTIDA 
PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ' ALS REQUERIMENTS DEL COVIDa c/Garriga i Roca, 62, al
Districte d’Horta Guinardó de Barcelona

redactat per ALTABÀS, ÀLVARO, RAVENTÓS, ARQUITECTES, SCP

Les dades referents a les connexions de servei d’aquest projecte, a efectes de la contractació per part del
Departament amb les Companyies subministradores són les descrites a continuació:

ELECTRICITAT:

a. Potència a contractar. Subministrament normal:139kW. Subministrament emergència 55kW.
b. Potència de càlcul. 139kW
c. Potència instal lada. 260kW
d. Posició connexió de servei. C/GARRIGA I ROCA. SEGONS PLÀNOLS
e. E.T. si se’n preveu. No

GAS:

a. Cabal a contractar (m3/h). 31,91

b.Cabal de càlcul. 31,91
c. Cabal d’instal lació. 31,91
d. Connexió de servei ( ). PE 63
e. Posició comptador. C/GARRIGA I ROCA. SEGONS PLÀNOLS

AIGUA:

a. Cabal a contractar (m3/h). 10
b. Cabal de càlcul. 8,136
c. Cabal d’instal lació. 8,136
d. Connexió de servei ( ). 50
e. Posició comptador. C/GARRIGA I ROCA. SEGONS PLÀNOLS

DESGUÀS:

a. Posició. SEGONS PLÀNOLS. A ESCOMESA EXISTENT
b. Connexió de servei ( ). 250 (EXISTENT)

PCI:

a. Cabal a contractar (m3/h). 12
b. Cabal de càlcul. 12
c. Cabal d’instal lació. 12
d. Connexió de servei ( ). PE 90 (EXISTENT)
e. Posició comptador. C/GARRIGA I ROCA. SEGONS PLÀNOLS

Barcelona a juliol de 2021

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE



DADES GENERALS DE GESTBIMSA

CODI PROJECTE
NOM PROJECTE
NÚM. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)

TÍTOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)

REDACTORMETRICA

SUPERFICIES CONSTRUÏDES Unitat Observacions
Administratiu m2

Aparcaments m2

Comercial m2

Cultural m2

Educatiu m2

Esportiu m2

Salut 1.718,01 m2

Seguretat m2

Social m2

Singular m2

Altres m2

TOTALS 1.718,01 m2

SUPERFICIES DECONSTRUÏDES (Complimentar en el cas d'obres d'enderrocs) Unitat Observacions
Sostre enderrocat 0,00 m2

Solar resultant m2

DADES D'ESPAI PÚBLIC

SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PÚBLIC. SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES Unitat Observacions
Aigua i clavagueram m2

Energia m2

Infraestructures m2

Parcs m2

Residus m2

Verd urbà i zones forestals m2

Vials m2

Diversos m2

TOTALS 0,00 m2

ZONA URBANA SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Obra executada Unitat Observacions
Espais lliures (parcs i places) 704,78 m2 No s'intervè en l'espai públic
Vials: 0,00 m2

Calçada m2

Vorera m2

Plataforma única (calçada) m2

Plataforma única (vorera) m2

Plataforma única (Total) 0,00 m2

TOTALS 704,78 m2

Previ a l'obra executada Unitat Observacions
Espais lliures (parcs i places) 704,78 m2

Vials: 0,00 m2

Calçada m2

Vorera m2

Plataforma única (calçada) m2

Plataforma única (vorera) m2

Plataforma única (Total) 0,00 m2

TOTALS 704,78 m2

EXP: 607.2020.041

Adaptació del Projecte Executiu d'adequació interior de la Residència Assistida per a gent gran 'Parc del Guinardó' als requeriments del
COVID

EXP: 090.1619.120
Adaptació del Projecte Executiu d'adequació interior de la

MÈTRIQUES

Altabàs, Álvaro, Raventós Arquitectes SCP

DADES D'EQUIPAMENTS

1 de 3

Variació respecte situació preexistent Unitat
Espais lliures (parcs i places) 0,00 m2

Vials: 0,00 m2

Calçada 0,00 m2

Vorera 0,00 m2

Plataforma única (calçada) 0,00 m2

Plataforma única (vorera) 0,00 m2

Plataforma única (Total) 0,00 m2

TOTALS 0,00 m2

PAVIMENTS I ZONES VERDES SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES Unitat Observacions
Obra executada
Asfalt m2

Formigó 25,95 m2 Formigó desactivat. Rampes
Llosa 276,40 m2 Peça prefabricada
Panot m2

Llambordes m2

Pedra natural m2

Sauló 105,35 m2

Paviments tous: Altres excepte sauló m2

Zona verda 101,15 m2

Altres 195,93 m2 Ceramic antilliscant. Porxos
TOTALS 704,78 m2

Previ a l'obra executada Observacions
Zona verda 101,15 m2

Variació respecte situació preexistent
Zona verda 0,00 m2

ENLLUMENAT I SERVEIS Unitat Observacions / Proveïdor proposat
Fanals nous 6,00 U
Longitud de línia de serveis soterrada m

JARDINERIA Unitat Observacions
Arbres afectats (situació inicial previa a l'obra) 8,00 U
Arbres retirats (eliminats) 3,00 U
Arbres a conservar (que es mantenen) 5,00 U
Arbres nous 3,00 U

MOBILIARI URBÀ NOU Unitat Observacions / Proveïdor proposat
Jardineres U
Papereres U
Pilones U
Bancs 3,00 U
Cadires U
Pèrgoles 1,00 U
Fonts U

ELEMENTS ORNAMENTALS Unitat Observacions
Fonts ornamentals, llacs U
Escultures U

AREES DE JOCS Unitat Observacions
Per adults (gimnàstica, petanca, etc…) U
Per adults (gimnàstica, petanca, etc…) m2

Jocs infantils U
Jocs infantils m2

Per a gossos U
Per a gossos m2

ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Vorades m
Rigola m
Baranes m

MOBILITAT DINTRE DEL ÀMBIT DEL PROJECTE
Obra executada Unitat Observacions
Carril bici m
Places aparcament de cotxes U
Places aparcament de bicicletes U
Places aparcament de motos U
Zones de carga i descarga m

Previ a l'obra executada Unitat Observacions
Carril bici m
Places aparcament de cotxes U
Places aparcament de bicicletes U
Places aparcament de motos U
Zones de carga i descarga m
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Variació respecte situació preexistent Unitat
Carril bici 0,00 m
Places aparcament de cotxes 0,00 U
Places aparcament de bicicletes 0,00 U
Places aparcament de motos 0,00 U
Zones de carga i descarga 0,00 m

ACCESIBILITAT Unitat Observacions
Ascensors 2,00 U 1 existent / 1 adaptat
Escales mecàniques U

DADES DE SOSTENIBILITAT

ENERGIA POTENCIA Observacions
Instal lació d'energies renovables (fotovoltáica) kW
Instal lació d'energies renovables (minieòlica) kW
Instal lació d'energies renovables (térmica amb geotermia) kW
Instal lació d'energies renovables (altres) 36.403,00 kW (anual). ACS. SOLAR TERMICA

ENERGIA SUPERFÍCIE FOTOVOLTAIQUES Observacions
Plaques m2
Pérgoles U

VERD Observacions
Pressupost verd (reg + jardineria) €
Execució de cobertes verdes m2
Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l'interior del pati m2

TIC Unitat Observacions
Sensorització per a la mesura de sorolls U
Sensorització pel comptatge de persones U
Sensorització pel comptatge de vehicles U

MEDIAMBIENT Unitat Observacions
Fusta utilitzada amb certificat (excepte mobiliari) 6,63 m3 Proteccions solars i tanques

RESIDUS Unitat Observacions
Reciclatge de materials resultants de la deconstrucció 0,00 m3

Replens m3

Àrids m3

Altres m3

ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Punts subm. recursos hídrics alternatius (freàtics, etc…) U
Xarxa freàtica instal lada m

ALTRES DADES

SISTEMES SMART CITY Unitat Observacions
Control d'encesa d'enllumenat públic (tecnologies LED) U
Punt recarga vehicles elèctrics U
Cable de fibra òptica m
Punts d'accés Wifi U

ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Long. xarxa pneumàtica recollida residus sòlids i urbans m
Bústies xarxa pneum. recollida residus sòlids i urbans U

Observacions
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A.1.09.  FITXA CONSUMS D’AIGUA  

Barcelona a juliol de 2021

 L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 

LAVABO 

DUTXA 

WC 

RV / AIXETA 

27
22
36
4

0,10 
0,20 
0,10 
0,15 

0,20 
0,20 
0,20 
0,20 

0,54 
0,88 
0,72 
0,12 

2,26 l/s

10
8,136 
8,136 
50 
Perico

LAVABO 

DUTXA 

RV 

27
22
4

0,065 
0,10 
0,10 

0,20 
0,20 
0,20 

0,351 
0,44 
0,08 

0,2
1,73



A.1.10.  QUESTIONARI   DE  CONDICIONS  MATERIALS   I  AMBIENTALS   DELS
CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

NOTA: Cal omplir el qüestionari en base a la versió vigent. S’adjunta la vigent.
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QÜESTIONARI DE CONDICIONSMATERIALS I AMBIENTALS
A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA I
REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

Pàgina 1 de 3

Rev.04

Objecte:

L’objecte d’aquest qüestionari és poder oferir una eina de verificació als tècnics que intervenen en
l’elaboració dels projectes i al personal tècnic d’Obres i Manteniment per tal que de manera ràpida i
senzilla puguin controlar en fase de projecte que s’han tingut en compte totes les condicions exigibles des
del punt de vista de prevenció de riscos laborals.

CENTRE DE TREBALL:

Residencia assistida per a gent gran 'Parc del Guinardó'

DATA REVISIÓ PROJECTE:

REALIZAT PER:

Altabàs, Alvaro, Raventós, Arquitectes SCP

CONDICIONS AMBIENTALS DELS LLOCS DE TREBALL
QÜESTIONS SI NO NP (No

procedeix)
OBSERVACIONS

S’ha considerat les condicions de T°C? X estiu: 23 T 25
hivern: 21 T 24

S’ha considerat les condicions d’humitat
relativa?

X estiu: 45 HR 60
hivern: 40 HR 50

S’ha considerat les condicions a complir
de velocitat d’aire (corrents d’aire)?

X Velocitat mitja d'aire en zones
ocupables: 0,17 m/s

S’ha considerat les condicions
necessàries de renovació d’aire

X IDA 2 (dormitoris i despatxos):45m3/h p
IDA 3 (menjador, i bugaderia): 30m3/h p

S’ha considerat les condicions
necessàries de soroll?

X Zones dormitoris i despatxos: 45 db(A)
Zones comunes: 50 db(A)

S’ha considerat les condicions
d’il luminació?

X Recepció i circulacions: 250 lux
Zones administratives: 500 lux
Dormitoris: 300 lux)
Menjador: 500 lux
Serveis i vestidors: 250 lux

CONDICIONS MATERIALS (LLOC DE TREBALL)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions de
dimensions superfície dels llocs de treball?

X Es dona compliment a les superfícies indicades
en el plec de condicions

S’han considerat les condicions necessàries
del mobiliari a instal lar?

X Serà objecte d'un futur projecte

S’han considerat les condicions necessàries
del lloc de treball de recepció –

X Es dona compliment a les superficies indicades
en el plec de condicions
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consergeria?
CONDICIONS MATERIALS (EMPRESES DE NETEJA)

QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS
Existeix un espai adient per l’ús de vestidor
del personal de neteja?

X

Existeix un espai adient i independent per
l’ús de magatzem de productes de neteja?

X

CONDICIONS MATERIALS (INSTAL LACIONS )
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en els
sistemes de protecció contra incendis?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en els
ascensors?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a escales, baranes i passamans?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a paviments?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a envans, portes i finestres?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a instal lació elèctrica?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a espais de coberta?

X

CONDICIONS MATERIALS (consideracions de seguretat als Centres de Serveis Socials i EAIA’s)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a Instal lació de sistemes
d’alarma?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a control d’accés des de la
recepció?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que

X
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es refereix a distribució de mobiliari i
materials a emprar en el disseny dels
espais de recepció i entrevista?

CONDICIONS MATERIALS (locals de primers auxilis)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

Existeix un espai adient per local de primers
auxilis ?

X

CONDICIONS MATERIALS (consideracions per evitar electricitat estàtica)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a mesures per a evitar
l’acumulació d’electricitat estàtica?

X

ALT RES CON SI D ERACI ON S ( e x e cu ció  d ’o br a ) 
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’ha considerat que en obres de nova
construcció i/o rehabilitació integral,
l’entrada de treballadors/es al centre es
produirà una vegada finalitzades les obres?

X

S’han planificat les obres de reforma i/o
rehabilitació de forma que no afectin als
treballadors/es i prèviament a l’inici
d’aquestes?

X

S’ha comprovat si hi ha treballadors/es
amb especial sensibilitat al centre on s’han
d’efectuar obres i s’han adoptat les mesures
corresponents?

X

Barcelona a juliol de 2021

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE



A.1.11.  DESIGNACIÓ  COORDINADOR  DE SEGURETAT  I SALUT  EN FASE  DE 
PROJECTE 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE 

PROJECTE:

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDÈNCIA
ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÒ ALS REQUERIMENTS DEL COVID

AUTOR/A DEL PROJECTE:

ALTABÀS, ÀLVARO, RAVENTÓS, ARQUITECTES SCP

AUTOR/A DE L‘ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT:

JORDI CARBONELL I LLECHA

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE:

JORDI CARBONELL I LLECHA

De conformitat amb allò establert a l'art. 3.1 del RD 1627/1.997, de 24 d'octubre (BOE:25/10/97) sobre 

"Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció" resultat de la transposició de la 

Directiva 92/57/CEE, i d'acord amb el plec tècnic de redacció de projectes de BIMSA. El sota signant fa 

constar que ha estat designat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., a proposta del autor 

del projecte, per a realitzar la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, i per tant 

assumeix les obligacions derivades d'aquesta tasca que figuren a l'esmentada normativa, mes les 

indicades en el plec tècnic de redacció de projectes en especial a la verificació de la integració de la 

seguretat i salut en la fase de projecte.

Barcelona, a 31 de maig de  2021 
Conforme: 

DIRECTOR/A TÈCNIC/A BIMSA COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT 
EN FASE DE PROJECTE 

JORGE 
CARBONELL 
LLECHA - DNI 
46232851E

Firmado digitalmente por JORGE 
CARBONELL LLECHA - DNI 46232851E 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
sn=CARBONELL LLECHA, 
givenName=JORGE, 
serialNumber=IDCES-46232851E, 
cn=JORGE CARBONELL LLECHA - DNI 
46232851E 
Fecha: 2021.06.02 02:34:21 +02'00'

A.1.12.  DECLARACIÓ  DE INTEGRACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE 
PROJECTE 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

DECLARACIÓ DE  INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE 

PROJECTE:

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDÈNCIA
ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÒ ALS REQUERIMENTS DEL COVID

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE (CSSp):

JORDI CARBONELL I LLECHA

El coordinador de seguretat i salut en fase de projecte DECLARA:

Que durant l’elaboració del projecte, se han tingut en consideració la correcta aplicació per part dels 

projectistes dels principis de l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’ Art. 8 

R.D.1627/97). 

Que  durant l’elaboració del projecte se han analitzat els riscos, i s’han llistats dels aspectes 

preventius no resolts suficientment en aquesta fase, els quals seran contemplats a l’Estudi de 

Seguretat i salut. 

Que  s’han realitzat totes les reunions i gestions necessàries amb el projectista i agents implicats 

amb l’objectiu de realitzar una efectiva integració de la prevenció en aquesta fase 

Que per justificar aquesta declaració se annexa un informe justificatiu signat pel CSSp, on s’inclou: 

• La descripció sobre la correcta aplicació per part dels projectistes dels principis de 

l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’ Art. 8 R.D.1627/97). 

• Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals 

seran contemplats a l’Estudi de Seguretat. 

• Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin els 

temes i acords assolits relacionats amb la prevenció i amb la seguretat i salut. 

• Els llistats dels aspectes de prevenció i seguretat resolts i incorporats al projecte. 

(Aquest informe també s’inclourà al E.S.S.)

Barcelona, a 31 de maig de 2021.  

Signat: 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT   EN FASE DE PROJECTE

JORGE 
CARBONELL 
LLECHA - DNI 
46232851E

Firmado digitalmente por JORGE 
CARBONELL LLECHA - DNI 46232851E 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, sn=CARBONELL LLECHA, 
givenName=JORGE, 
serialNumber=IDCES-46232851E, 
cn=JORGE CARBONELL LLECHA - DNI 
46232851E 
Fecha: 2021.06.02 02:35:14 +02'00'



MD 7. Requisits de l'edifici.

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta
de normativa d’aplicació. A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de
l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:

Funcionalitat Utilització
Accessibilitat

Seguretat Estructural
en cas d’Incendi
d’Utilització

Habitabilitat Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia
Criteris relatius a sostenibilitat i medi ambient
Altres requisits de l'edifici (accés als serveis de telecomunicacions,...)

MD 7.1 Utilització (relatiu a l'ús de l'edifici)
L’adequació interior i ampliació de la residència assistida per a la gent gran "Parc del Guinardó" s’ha realitzat
seguint els criteris d’organització dels ESTUDIS PREVIS I AVANTPROJECTE DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ
INTERIOR DE TOT L’EDIFICI DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDÓ” segons les
necessitats programàtiques de Àrea de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona, reflectit en PROGRAMA
FUNCIONAL.

S'adjunta PROGRAMA FUNCIONAL.
IVeure MN.2 Habitabilitat (utilització, ús de l'edifici)

MD 7.2. Accessibilitat.

Nivell d’accessibilitat

Totes les dependències d’ús públic de l'edifici de la residència assistida seran adaptades, disposant d’un itinerari
accessible que comunica l’accés a l’edifici i totes les zones d’ús públic, serveis higiènics accessibles i l’ascensor de
l’edifici. S'exclou els vestidors de personal al considerar que el personal del centre no requerirà d'aquesta
prestació. En la documentació gràfica del projecte es mostren gràficament tots els paràmetres d’accessibilitat.

Condicions d’itinerari adaptat

Es donarà compliment als següents resquitis d’itinerari adaptat, definit a l’ANNEX 2 del Codi d’Accessibilitat.:

. L’arribada al centre disposa d’un espai lliure de gir on es pot inscriure un diàmetre de 150cm,

. A l’accés de l’edifici no hi haurà desnivells i l’amplada mínima de la porta serà de 90cm.

. Tots els canvis de direcció tenen més de 120cm.

. Totes les portes són d’un mínim de 80cm en els espais adaptats.

. A les dues bandes de les portes existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la porta on es pot
inscriure un diàmetre de 150cm. Les manetes són de pressió o palanca.

. Els vidres són de seguretat i tenen una franja a 150cm amb color de contrast.

. Els paviments compleixen amb les característiques tècniques exigibles per aquesta normativa.

Es preveu adaptar l'ascensor existent als requeriments mínims del Codi d'Accessibilitat. Es preveu la substitució de
la cabina, de 100x160cm per una altra de 110x160cm i s'enrederirà la seva posició per aconseguir un espai de
maniobra de 150cm davant de la porta. Es substitueixen les portes existents per tenir un pas lliure de 80cm.

L'escala interior existent té un desenvolupament dels graons de 17,05cm d'alçada i 28cm de l'estesa. No compleix
amb el requeriment de 16cm d'alçada màxima i 30cm d'estesa mínim. En aquesta escala, per la seva configuració
estructural i disponibilitat d'espai no s'hi pot intervindre.

Cambra higiènica adaptada

. Les portes tenen una amplada mínima de 80cm i seran d’obertura a l’exterior o corredisses.

. Les manetes són de pressió o palanca.

. Fins 70cm del nivell del terra hi haurà un espai lliure de gir de 150cm de diàmetre.

. Hi haurà un espai d’apropament al vàter i frontal al rentamans mínim de 80cm.

. El rentamans no tindrà peu ni mobiliari inferior

. Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 70 i 75cm per permetre la transferència lateral en el
vàter. La barra situada a l’espai d’apropament serà batent.

. Els accessoris i mecanismes es situaran en una alçada compresa entre 140 i 40cm.

. Les aixetes s’accionaran amb mecanismes de pressió o palanca.

. El paviment serà no lliscant.

S'adjunta. FITXA TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ Decret 135/95. Desplegament de la Llei 20/1991 (Codi
d'accessibilitat de Catalunya).
Veure MN.3.Condicions funcionals de l'accessibilitat



MD 7.3. Seguretat estructural
MD 7.3.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny

Dins la zona on es situa la nova edificació, s’enderrocarà la solera existent, i els elements de formigó armat que
formalitzen la estructura porxada de la façana sud. Entenem que aquesta estructura té uns elements de
fonamentació que es retiraran prèviament a la realització dels nous fonaments. També es retiraran les
instal lacions que envaeixin la zona de fonamentació.
La superfície es pràcticament plana, i es situa en el nivell superior del mur de formigó que defineix les tres plantes
soterranis que té l’edifici actual.
En conseqüència, caldrà la realització de treballs previs a la realització, tant dels elements a enderrocar, com dels
nous.
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de l’emplaçament hi
hagi problemes derivats d’inestabilitats, o lliscaments.

o Nivell freàtic i Coeficient de permeabilitat del terreny: segons dades d’estudi geotècnic,
referides en apartat MC1 “Sustentació de l’edifici” del projecte executiu.

o Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab/ g = 0,04

MD 7.3.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentació i
contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE C i que s’especifiquen a l’apartat MC 2.1.
“Fonamentació i contenció de terres”
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE C del CTE.
El nou edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques
SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Aquests requisits es
satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació:

o DB SE Seguretat estructural
o DB SE AE Accions a l’edificació
o DB SE C Fonaments
o DB SE A Acer
o DB SE F Fàbrica

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE 08 Instrucció de formigó estructural. Pel que fa a la
sismicitat en el que s’estableix a la NCSE 02 Norma de construcció sismoresistent.
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres
establerts a:

o DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura
La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la Memòria
Descriptiva (MD 6.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen en aquest
apartat.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantificació i
justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvoluparan als apartats MC 2. “Sistema
estructural”del Projecte Executiu.
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura es fara la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel
mètode dels Estats Límit:

o Estats Límit Últims
o Estat Límit de Servei
o Estat Límit de Durabilitat

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és
inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de
projecte considerades, que són:

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura

o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o
reparació de l’estructura

o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions es tindran en compte les accions especificades en aquest
apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtindran minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats a la
memòria constructiva MC 2.

per situacions persistents o transitòries,
i,ki,0

1i
i,Q1,k1,Qj,k

1j
j,G QQG

G : coeficient parcial d’una acció
permanent

Q : coeficient parcial per a una acció
variable

Gk: valor característic d’una acció
permanent

Qk: valor característic d’una acció
variable simple

Ad: valor de càlcul d’una acció
accidental

0,1,2 : coeficients de simultaneïtat

per situacions extraordinàries,
i,ki,2

1i
i,Q1,k1,11,Qdj,k

1j
j,G QQAG

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents:

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0 1 2

Sobrecàrrega superficial d’ús

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6

Zones de tràfic i aparcament vehicles
lleugers (pes total < 30 kN)

E 0,7 0,7 0,6

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6

Cobertes accessibles només per a
conservació

G 0 0 0

Neu

per a alçades 1000 m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal lacions, etc), que no formen part de
l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el
manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment.



ACCIONS
Càrregues permanents (G)

Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements Constructius, o de
catàlegs comercials, tenint en compte la configuració de les diferents solucions)

Materials: kN/m3

Formigó armat 25,0
Formigó en massa 23,0
Morter de ciment 19,0
Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0
Totxo calat 15,0

Totxana 12,0
Acer estructural 78,5

Revestiments: kN/m2

Enguixat 0,15
Arrebossat 0,20

Elements constructius superficials kN/m2

Llosa d’escala de 18cm 4,50
Llosa massissa de 20cm 5,00

Coberta plana o invertida amb acabat de grava 2,50
Paviment de gres extruït col locat amb morter adhesiu 0,60
Cel ras de guix 0,20
Xapa de compressió de formigó armat 1,25
Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2,55m) kN/ml

Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats 5,60
Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats 6,45
Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats 5,00
Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior) 7,00
Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix) 5,60

Total pesos propis considerats per planta kN/m2

Sostre planta tipus (edifici existent) 5,75

Sostre planta tipus (nova edificació) 7,00
Sostre coberta plana (edifici existent) 6,25
Sostre coberta plana (nova edificació) 7,50

Accions del terreny

Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a l’apartat MC 1
d’aquesta memòria.

Càrregues Variables (Q)

Sobrecàrregues d’ús

Categoria d’ús Subcategories d’ús
Càrrega

uniforme*
(kN/m2)

Càrrega
concentrada*

(kN)

A Zones residencials
A1 Habitatges 2,0 2,0

A2 Trasters i magatzem
d’escombraries 3,0 2,0

D Zones comercials D1 Locals comercials 5,0 4,0

E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes
total < 30 kN)

2,0 2 x 10,0 *

F Cobertes transitables accessibles només privadament 2,0 ** 2,0

G
Cobertes accessibles
només per a
conservació

G1 Cobertes amb
inclinació < 20º 1,0 2,0

* En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la càrrega
uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega concentrada es fa de
manera independent i no simultània.

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

o Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2

o Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i
una sobrecàrrega lineal a les vores de 2,0 kN/m2

o Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció:
1,0 kN/m2 en les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer

Accions sobre baranes i divisòries

Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de:

o F: Coberta transitable 1,6 kN/ml

o A1: Habitatges 0,8 kN/ml

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada
a 1.2 m d’alçada.

Reducció de sobrecàrregues

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



Acció del vent
L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 130m
Alçada de l’edifici h: (façana nord) 25,00m
Alçada de l’edifici h: (façana sud) 9,50m
Dimensió x: 21,50m
Dimensió y: 19,00m
Esveltesa h/x: 1,16 (més desfavorable)
Esveltesa h/y: 1,31 (més desfavorable)
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp
Càrrega bàsica de vent, qb=0.50 kN/m2

Accions tèrmiques

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat ja que no existeixen
elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari.

No s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves dimensions són
inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE F, pel cas de parets de
totxo ceràmic amb retracció final del morter 0,15 mm/m i expansió final per humitat de les peces
ceràmiques 0,15 mm/m, que són les característiques establertes en projecte per a aquests materials.

Càrrega de neu
Zona climàtica d’hivern: Zona 2
Alçada topogràfica: 130 m
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,5 kN/m2
Coeficient de forma de la coberta inclinada 18,3º: = 1
Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada:

qn = sk = 0,50 kN/m2
Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana:

qn = sk = 0,50 kN/m2

Accions accidentals (A)

Sisme

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància
normal.

Per tant en aquest cas, segons la NCSE 02, la nova edificació, edifici de 3 plantes sobre rasant i amb
estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues
direccions, queda exempt del seu compliment.

Incendi

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI,
concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pels pilars metàl lics.

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de
l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent
afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària
d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat.

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers.

Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 4.2.1

Impacte de vehicles

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho
estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa.

En canvi, sí que es considera l’impacte des del porxo d’accés de l’edifici en les zones de circulació de
vehicles. En els elements estructurals verticals de la planta baixa s’ha de considerar una força de 50 kN
(l’aparcament es per a vehicles de fins a 30 kN) en la direcció paral lela a la via, actuant en un pla
horitzontal situat a 0,6m sobre la superfície del vial. Igualment, però no de manera simultània, s’han
aplicat 25 kN en al direcció perpendicular al vial.

No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una alçada
superior a 1,80m.

Altres accions considerades
El disseny, dimensionat i execució de la instal lació de l’ascensor es farà per part del subministrador seguint
la UNE EN 81 1:1998, prèvia negociació entre aquest, el promotor i la direcció facultativa sobre la utilització
prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els condicionants estructurals i altres aspectes relatius
a la instal lació.

Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i són
els següents:

Materials AccionsSituació de 
dimensionat Tipus 

R M E F

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
   

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o
transitòria Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,8 1,0 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 
Bolc: 

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,2 1,0 

R : coeficient parcial per a la resistència del terreny

M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny

E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions

F : coeficient parcial per a les accions



Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els
establerts per l’EHE 08 i s’especifiquen a continuació.

Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions amb les combinacions
d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats al
punts MC 3.1.”Fonamentació i contenció de terres”
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als
especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents:

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit Últims

Tipus de
verificació Tipus d’ acció

Situació
persistent/transitòria Situació extraordinària

desfavorable favorable desfavorable favorable

Resistència

Permanent:

Pes propi, pes del
terreny 1,35 0,80 1,0 1,0

Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0

Variable 1,50 0 1,0 0

Estabilitat

Permanent:

Pes propi, pes del
terreny

1,10 0,90 1,0 1,0

Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0

Variable 1,50 0 1.0 0

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten als
especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents:

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit de Servei

Tipus d’acció: desfavorable favorable
Permanent 1,0 1,0
Variable 1,0 0

Deformacions admissibles

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE C del CTE i són les següents:

Valors límit basats en la distorsió angular,
Tipus d’estructura Límit
Murs de contenció 1/300
Estructures reticulades amb envans de separació 1/500

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm
Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no
arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en
aquest cas són els següents:
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:

o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes
o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes
o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos

Limitacions dels desplaçaments horitzontals:

o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici

o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles

Vibracions i Fatiga

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col lapse de l’estructura
i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació.
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar lo, només cal tenir la en compte en
els elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instal lador d’aquest aparell.



MD 7.4. Seguretat en cas d'incendi.
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen l'Ordenança Municipal de protecció
contra incendis i les exigències bàsiques SI del CTE . L’ús assimilat per l’aplicació del CTE és d'ús hospitalari.
Es tindrà en consideració els requeriments i especificacions de la Instrucció Tècnica Complementària SP 111:2002
Condicions de seguretat en cas d’incendi en els centres residencials i centres de dia per a lent amb dependència i
gent gran. Es defineixen condicions específiques per establiments de Residències Assistides.
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI
S’adjunta FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis per ÚS HOSPITALARI, redactat per la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya. També s'adjunta la Instrucció Tècnica Complementària que defineix les condicions de seguretat en cas
d'incendi en els centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran, SP111:2012.
S'adjunta justificació de les prestacions dels sistemes de protecció
Veure MN.6 Seguretat en cas d'incendi
En el Document Complementari DC_RM.19 LLICENCIA AMBIENTAL es descriuen les condicions de Seguretat en cas
d'Incendi que s'inclou en la memòria justificativa i plànols per d'obtenció de llicència.

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
L’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció de bombers segons la
secció SI 5 del DB SI. L'edifici complirà amb les condicions per als vials d'aproximació dels vehicles de bombers:
amplada mínima lliure de 3,5m, alçada mínima lliure de 4,5m, capacitat portant del vial mínima 20kN/m2.
Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi
L’edifici existent està compartimentat en un únic sector d’incendi <2500m2, per ús hospitalari, sense zones amb
hospitalització. Les plantes destinades a dormitoris es separaran en dos sectors de les plantes dels dormitoris. Es
sectoritzarà, en planta baixa, el tram ascendent de l'escala interior. Es sectoritzaran els locals de risc de la planta
soterrani 2 (cuina i bugaderia) i en la planta soterrani 3 (sala de calderes i maquinària de l'ascensor).
En la reforma interior de l'edifici de la residencia es prenen mesures per tal d'adequar les prestacions dels
elements separadors existents, assegurant el compliment dels requeriments normatius: REI 90 sobre rasant fins
15m, REI 120 per sota de rasant. Es projectarà morter ignífug en la cara inferior dels forjats existents.
Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
S'assegurarà una franja de 1m de EI 90 per tal de sectoritzar l'edifici cap a l'escala exterior.

Condicions de resistència al foc de l’estructura
En la reforma interior de l'edifici de la residencia es prenen mesures per tal d'adequar les prestacions dels
elements estructurals existents, assegurant que el compliment dels requeriments normatius exigits. Els sostres son
unidireccionals amb revestiment inferior enguixat. L’estructura portant es mur de fàbrica ceràmica, amb acabat
enguixat a l’interior: R 90 sobre rasant fins 15m, R 120 per sota de rasant. Aquest requeriment també s'aplicarà al
elements de reforç o possibles estintolaments en l'estructura, format principalment per perfils metàl lics.
En la ampliació, els elements estructurals de nova execució compliran amb els requeriments normatius exigits. Els
sostres i pilars seran de formigó armat: >R 90 sobre rasant fins 15m.

Condicions per a l’evacuació dels ocupants
En totes les plantes de l'edifici es disposa de dues sortides de planta, corresponents a l'escala protegida interior i a
la escala exterior. L'amplada de l'escala interior existent és insuficient. Com a mesura compensatòria serà possible
el traspàs de enllitats entre els dos sectors previstos en les plantes de dormitoris. Degut a la disposició dels
elements estructurals existents el passadís en la planta primera i segona serà de 1,20cm d'amplada. La porta de
sortida en planta baixa, 1 i 2 és directa a l’exterior. Seran batents amb eix de gir vertical de 80cm d’amplada
mínima.

Instal lacions de protecció contra incendi
Es preveu la instal lació d’extintors portàtil d’eficàcia 21A 113B en els recorreguts d’evacuació situats a <15m de
qualsevol origen d’evacuació. En l’edifici existeix una BIE instal lada per planta, que mantindran la seva situació. En
la cuina existeix instal lació automàtica d'extinció, fora de l'àmbit d'actuació del projecte de reforma. En la cuina
existeix sistema d'extinció automàtica i es preveu la instal lació de claus de seccionament automàtic pel gas.
Tots els espais interiors tindran de detecció i polsadors manuals en cada planta. L’alarma d’incendi està situada en
l’àmbit de l’escala de l’edifici. En tots els recorreguts d'evacuació es situarà enllumenat d'emergència.

MD 7.5. Seguretat d'utilització i accessibilitat.

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del
CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als
usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones
amb discapacitat. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es
dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final
d’aquest apartat.

Condicions per limitar el risc de caigudes

Les zones interiors seques amb pendent inferior al 6% disposen de paviment classe 1 enfront del lliscament,
mentre que les zones interiors humides amb pendent inferior al 6% i l’entrada a l’edifici des de l’exterior seran de
classe 2. No presentarà imperfeccions o irregularitats que suposis una diferència de nivell de més de 6mm, ni
perforacions o forats. Els paviments interiors seran terratzo i pelfut d’estora de coco a l’entrada.
L’interior de l'edifici no presenta discontinuïtats en els paviments. Les finestres existents tenen ampit massís i una
barana de tub d’acer, amb una alçada de 110cm des del nivell interior. Les finestres de nova col locació tenen la
mateixa alçada que les que no es modifiquen.
L'escala interior existent es de 140cm d'amplada en PB, 1, 2 i 3. En P 1 i P 2 l'amplada es 125cm. L'ull d'escala està
ocupat complertament per la caixa de l'ascensor. Disposa de passamà situat ambdues bandes de cada tram.
Com indica l'apartat SUA 1.4.2.3.4, en l'arrencada dels trams es disposarà una franja de paviment visual i tàctil al
estar situada en una zona d'ús públic, segons les característiques especificades en l'apartat SUA 9.2.2
L'escala exterior es de 90cm d'amplada i disposa de barana amb passamà i barrots metàl lics, de 100cm d'alçada.

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament

Tots els passos tenen una alçada mínima de 2,20m i les portes de 2,00m. No hi ha elements sortints en les zones
de circulació.
Es superfícies envidrades interiors situades en els àrees amb risc d’impacte compleixen les condicions de
resistència a l’impacte de nivell 3. Son vidres laminars de 5+5mm. Les àrees de risc estaran identificades entre el
nivell del terra i una alçada superior a 1,5m en les portes.
Per tal d'evitar l'atrapament amb portes corredisses d'accionament manual es garanteix una distància 0m20m
fins l'objecte fix més pròxim.

Condicions per limitar el risc d’immobilització

Els diferents banys del l’edifici tenen portes amb sistemes de desbloqueig des del exterior.

Condicions per limitar el risc causat per il luminació inadequada

Es fixen un nivell mínim de 100 lux en zones de circulacions interiors, amb una uniformitat mitja mínima del 40%.
Es preveu disposar d’enllumenat d’emergència en cada porta dels recorreguts d’evacuació i punts amb perill
potencial. Assegurarà un nivell d’iluminació de 5 lux en els punts on hi hagi equips de seguretat i 1 lux en els
recorreguts d’evacuació. Els equips disposen d’una font pròpia d’energia que es posarà en funcionament en cas de
tall de subministrament en la instal lació d’enllumenat convencional.

Condicions d’accessibilitat

Totes les dependències d’ús públic de l'edifici de la residència seran adaptades, disposant d’un itinerari accessible
que comunica l’accés a l’edifici i totes les zones d’ús públic, serveis higiènics accessibles i l’ascensor de l’edifici.
En l'arrencada de trams de l'escala interior es situarà una franja senyalitzadora, visual i tàctil de color contrastat
amb al paviment, amb relleu de altura 3±1mm que tindrà 80cm de longitud en el sentit de la marxa i tota
l'amplada del tram d'escala, com especifica l'apartat SUA 9.2.2

S'adjunta Fitxa de Justificació de l'Accessibilitat a l'Edificació. Ús Públic.DB SUA / D135/95
Veure MN.7 Seguretat d'utilització i accessibilitat



MD 7.6. Salubritat

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments de nova execució), disposant d’espais per a la recollida
adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici

Protecció contra la humitat. DB HS1

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

Pel que fa al disseny de les façanes:
grau d’exposició al vent: zona eòlica C
zona pluviomètrica III
l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn exposat

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3.

Per al disseny de murs i terres:
No serà d'aplicació

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1.

Recollida i evacuació de residus. DB HS2

Els residus generats per l'activitat es classifiquen com a comercials. Es preveu residus sanitaris del grup II que es
consideren residus municipals.
L'activitat compta amb dos sales de residus. Una es troba en la planta soterrani 2 a l'accés d la cuina des de
l'exterior de 3,00m2 i l'altre sala en el porxo exterior de la sala soterrani 1 de 4,80m2.
Els residus seran gestionats amb la recollida municipal. El personal de neteja del edifici traslladarà els contenidors
interns als punts indicats.
Per el dimensionat de la cambra de residus s'ha tingut en compte l'estudi de la Cambra d'Escombraries en
Establiments Comercials, recollit a la Memória Justificació Ambiental i Ordenances Municipals de BCN. Generació
de Residus. inclòs en la LLICENCIA AMBIENTAL del Projecte Bàsic.

Qualitat de l'aire interior . DB HS3

Com que l'edifici té un ús diferent d'habitatge, la determinació de les condicions que asseguren la qualitat de l'aire
queda fixada segons el RD 1027/2007. RITE, Reglament d'instal lacions Tèrmiques en els Edificis.
En funció de l´ús de cada espai, la categoria d'aire a assolir serà com a mínim la següent:
IDA2 (aire de qualitat bona): Despatxos, residències, sales de lectura, exposició, aules i similars.
IDA3 (aire de qualitat mitja): Sales d'actes, cafeteries, sales d'activitats físiques, sales d'ordinadors i similars
IDA4 (aire de qualitat baixa): sales d'instal lacions i servei.
Els cabals d'aportació d'aire exterior en funció del tipus de categoria són:
IDA2: 45 m3/h per persona
IDA3: 30 m3/h per persona
IDA4: 18 m3/h
Per analogia amb l'habitatge es fixaran els següents cabals d'extracció:
Banys 15 l/s per local
Cuina: 50 l/s d'extracció de fums de cocció.

S'adjunta Fitxa dels paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d'Habitabilitat, Salubritat
S'adjunta. Fitxa DB HS1 Protecció Enfront de la Humitat. Disseny de façanes.
Veure MN8 Salubritat

Es descriuen les condicions de funcionament de les instal lacions de tractament d'aire.
Veure MC7.6 7. Sistema de condicionaments, instal.lacions i serveis. Instal.lacions Tèrmiques Ventilació

MD 7.7. Protecció enfront el soroll

En obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es tracti d'una
rehabilitació integral, la exigència de la protecció enfront al soroll mitjançant el DB HR no serà d'aplicació. Malgrat
això, és tindrà en consideració es requisits per tal de garantir el confort acústic dels usuaris.

Condicionants de l'entorn

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir l’aïllament a soroll
exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a continuació:
La façana a carrer presenta l'índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa de capacitat acústica del municipi.
Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana interior, orientada a est, no està
exposada directament a soroll d’automòbils, aeronaus, d’activitats industrials, comercials o esportives.

Definició acústica dels espais

L’edifici presenta els següents tipus d’espais:

Unitats d’ús: En ús hospitalari, i residencial públic, cada dormitori
Zones comunes: Els espais d’ús comú de l’edifici
Recintes habitables no protegits: Cuines, banys, distribuïdors, passadissos i escales
Recintes habitables protegits: Els dormitoris i les sales en ús hospitalari
Recintes no habitables: Els quartos de comptadors, el magatzem de residus i els trasters de

planta soterrani.
Recintes d’instal lacions o d’activitat: El recinte de l’ascensor no es considera ja que no disposa la

maquinària incorporada a la caixa de l’ascensor. El local de l'ascensor
es situa en coberta i en el soterrani 3.

Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos.

Àmbit de la intervenció

En la part ampliada, els tancaments exteriors es dissenyaran donant compliment als requeriments.
En l'edifici existent es substituiran les fusteries exteriors de totes les façanes donant compliment als requeriments.
Es realitzarà la substitució dels paviments interiors, situant una làmina de protecció enfront al soroll d'impacte,
donant compliment als requeriments.
Les compartimentacions interiors de nova execució es realitzaran donant compliment als requeriments.
En els espais d'ús general, es donarà compliment als requeriments dels valors límits de temps de reverberació.
Les instal lacions situades en la coberta es dissenyaran donant compliment als requeriments.

S'adjunta la fitxa justificativa ANNEX K. Opcio simplificada del DB HR
S'adjunta justificació compliment de les solucions constructives emprades.
Veure MN.9 Protecció contra el soroll

Veure AN.lla LLICENCIA AMBIENTAL del Projecte Bàsic, es descriuen les condicions de Seguretat enfront el soroll de
les instal lacions situades en coberta que s'inclou en la memòria justificativa i plànols del document d'obtenció de
llicència.



MD 7.8. Estalvi d’energia.

Dades prèvies

Zona climàtica: C2
Classe d’higrometria dels espais: 3
Classificació dels espais:
- espais habitables: Dormitoris, despatxos i les zones comunes (sales, gimnàs, distribucions, escala)
- espais no habitables: planta soterrani 3 (instal lacions i magatzem).

DB HE 0. Limitació del consum energètic.

Veure MN.12. Certificació energètica de l'edifici reformat. Memòria.

DB HE 1. Limitació de la demanda energètica

Veure MN 12. Certificació energètica de l'edifici reformat. Memòria.

DB HE 2. Rendiment de les instal.lacions tèrmiques.
L'edifici disposarà d'instal.lacions tèrmiques (calefacció i producció d'ACS) apropiades per garantir el benestar dels
ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al RITE

DB HE 3. Eficiència energètica de les instal.lacions d'il.luminació
Els valors d'eficiència energètica de la instal.lació d'il.luminació (VEII) seguiran els establerts a la Taula 2.1. del HE3
2.1. A les zones d'ús esporàdir, com poden ser les zones de circulació restringida, el control d'encesa i apagada es
realitzarà mitjançant temporitzadors o bé amb detectors de presència.

Veure Documentació Complementaria DC_9.2 Annexes de càlcul. Instal.lacions.

DB HE 4. Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.
Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la demanda d'ACS es cobriran mitjançant la
incorporació de sistemes de captació, enmagatzament i utilització d'energia solar, en funció de l'emplaçament de
la instal lació i de la demanda d'aigua calenta de l'edifici.

DB HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.
No serà d'aplicació .

MD 7.9. Criteris de Sostenibilitat.

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya
relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus.

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims establerts
pel Decret, fent un total de 13 PUNTS.

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes de la construcció de
l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya siguin les
aixetes dels aparells sanitaris.

S'adjunta la fitxa justificativa del Projecte Executiu a on es resumeixen les especificacions de les disposicions
adoptades.
Veure MN 11. Ecoeficiència



MCMEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 1 Treballs previs / enderrocs (obra nova) / desmuntatges

Els treballs d’enderrocs es situen principalment en l'interior de l'edifici existent. En Planta Baixa nomes es retirarà
el cel ras i es desmuntarà parcialment els revestiments verticals per ampliar passos d'instal lacions. També es
realitzen treballs d'enderroc en els espais exteriors.

Un cop identificats, es retiren tots els elements sospitosos de contenir amiant. S'identifica el baixant vist de la
terrassa de la planta tercera situat en la façana nord, i el tram final del conducte de fums original situat en la
coberta de l'edifici. La gestió d'aquest residu es descriu al DC_N.5. Gestió de Residus.

En l'espai exterior del pati d'accés de PB S'enderroca parcialment el porxo exterior del pati d'accés de PB, i es
retiren les jardineres de la tanca del carrer i el paviment existent.

Es retirarà la coberta ventilada existent formada per taulell ceràmic amb acabat de rajola ceràmica sobre envanet
de sostre mort situada en la coberta de l'edifici i en les terrassa de la planta primera. També es retirarà la totalitat
de la peça ceràmica de remat.

Es desmuntarà la cabina de l'ascensor gran de l'edifici existent i es desplaçaran les guies a dins de la caixa existent.

Es realitzaran es reforços necessaris en els sostres de l'edifici existent per tal d'eliminar les patologies detectades.
S'ampliaran els passos en els murs estructurals indicats en els plànols d'enderrocs, previ apuntalament de
l'estructura. També es realitzaran passos en els forjats pel pas d'instal lacions, sense tallar biguetes. Es realitza
l'eixamplament de l'espai del vestíbul situat davant de l'ascensor. La nova posició de la paret s'executarà des de la
part inferior fins a la part superior.

Es retiren totes les fusteries exteriors de perfil d'alumini i vidre doble, les portes de xapa exterior sobre bastiment
de tub d'acer i el tub metàl lica que forma la barana de protecció. Es retiren tots els escopidor ceràmics existents.
Es retira la persiana existent de pvc.

Es retira l'escala metàl lica exterior existent formada per perfil d'acer laminar i graó de tramat metàl lic

Es retiraran els paviments exteriors, tant del pati sud d'accés a l'edifici en planta baixa, façana est del porxo de
planta baixa, planta soterrani 1, planta soterrani 2 com de l'espai exterior al costat est de l'edifici. Es retirarà la
totalitat de la tanca exteriors, elements de protecció i jardineres situada en el límit sud de la parcel la, en el carrer
Garriga i Roca i el Passatge d'Ercilla.

Es retiren totes les instal lacions situades a la façana, conductes de gas, xemeneies, cablejat de senyals, línies
frigorífiques. Es reubicarà la unitat exterior del sistema de clima de la planta baixa i es retira la resta.

Es retira la solera de la Planta Soterrani PS3 i es rebaixa 30cm el seu nivell interior. En les soleres de Planta
Soterrani PS2 i pati posterior de PS3 es realitzen les rases situar els trams horitzontals de la xarxa del sanejament,
pericons, pous, etc..

Els treballs d’enderrocs es realitzaran seguint el procés detallat a continuació:

Delimitació i senyalització d’accessos i evacuació de residus.
Tall en el subministrament de les instal lacions en les zones afectades per l’adequació, assegurant el
subministrament en la resta de l’edifici.
Desmuntatge d’instal lacions de muntatge superficial: Conductes de tub d’acer, lluminàries, mecanismes...
Retirada del fals sostre suspès registrable, situat en l’interior de tota la planta baixa.
Desmuntatges de les instal lacions situades en l’interior del fals sostre registrable.
Retirada de les portes interiors de fusta, muntades sobre bastiment de fusta de pi.
Enderroc de totes les divisòries interiors formades per envà ceràmic, e=5cm
Retirada del paviment existent, en la seva totalitat.
Retirada dels enrajolats i aplacats dels paraments verticals.
Desmuntatge i retirada de les finestres practicables exteriors dels banys i de la sala del casal, d’alumini lacat amb
vidre doble, muntat sobre bastiment de fusta existent.

S’evitarà l’acumulació de deixalles i residus al voltant dels forjats. Es comprovarà que la secció i estat de les
escomeses de subministraments existents sigui suficient.

El projecte incorpora documentació gràfica relativa a enderrocs. DG.8. ENDERROCS

MC 2 Afectació a tercers

En el transcurs de l'execució de l'obra no es preveuen afectacions a tercers. L'edifici es situa aïllat, sense cap mena
de contacte ni mitgera compartida amb d'altres edificacions

MC 3Moviments de terres / sustentació de l’edifici i adequació del sòl

Moviment de terres
En l'interior de l'edifici existent es realitza el rebaix de terres corresponent a la solera de la Planta Soterrani 3. Es
baixarà el nivell d'acabat 30cm per sota del nivell actual. Representa un total de 60cm d'excavació.
En la zona enjardinada exterior es realitzarà el rebaix necessari per tal d'adequar la nova rampa d'accés a les
plantes Soterrani 2 i 3 al solar, i la formació dels nous paviments. També es realitzaran aportacions de terres que
permetran atalussar diversos àmbits exteriors.

Sustentació de l'edifici

Aquest apartat es desenvoluparà en el capítol de la Memòria Constructiva MC 4. Sistema .Estructural

En la Documentació Complementària DC_N 2 Estudi Geotècnic, s'inclou l'Estudi Geotècnic, realitzat per Jorge
Cabrera Alfonzo. Tècnic Responsable Dept. Enginyeria Terreny Barcelona APPLUS. Eng. Geòleg col.legiat: 6228
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L’estructura projectada es planteja responent als condicionants funcionals del projecte destinat a ampliació d’una 
Residencia Assistida per a Gent Gran. 
 
L’edifici està format per un volum principal que té una geometria de planta trapezoidal de dimensions 10,5x5,5m. L’edifici 
consta de planta Baixa, Primera i Segona. 

FONAMENTS 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Es planteja una fonamentació a base de micropilots sota els pilars agrupats en enceps de 2 i 4 micropilots, connectats entre 
si amb bigues riostres, segons les dades facilitades per l’estudi geotècnic redactat per l'empresa APPLUS num exp. 
222.495. 
 
Els micropilons estaran dintre del nivell ÇOrp descrit com PISSARRES MICACITIQUES I SORRENQUES que es troba a 
profunditats entre 3 i 5,5m.  
 
En el planol de fonamentació s'indiquen les longituds de micropilots que son estimades i s'haurà de garantir en obra 
l'empotrament  indicat en la unitat ÇOrp 
 
Les dades emprades pel càlcul i dimensionament dels micropilons son: 
 
Qs: 0,17 N/mm2 (Nivell ÇOrp) 
 
No s’ha detectat nivell freàtic en el moment de realitzar l’estudi geotècnic.  
 
No es detectan fenòmens d’expansivitat. 
 
La Unitat R presenta agressivitat dèbil enfront del formigó degut al contingut de sulfats. 

CRITERIS DE DIMENSIONAT 

Les dades considerades en el càlcul de la fonamentació son les següents: 
 
Estudi Geotècnic realitzat per l’Empresa APPLUS  amb referència 222.495. 
 
Descripció de l’estrat Resistent: PISSARRES MICACITIQUES I SORRENQUES 
Qs: 0,17 N/mm2 (Nivell ÇOrp) 
 
Segons les dades facilitades per l’estudi geotècnic en la tensió admissible no s'ha onsiderat cap coeficient de minoració de 
càrrega a l’enfonsament  
 
Pel càlcul dels micropilots s'ha considerat un coeficient de seguretat de R = 2,00. per la rtesistencia per fust Qs 
 
Aquests valors estan d’acord amb la taula 2.1 del DB SE-C “Seguridad Estructural Cimientos”  
Els valors límits de distorsió angular son: 
 

Tipus d’estructura  Límit 
Estructures reticulades amb envans de 
separació 

 1/500 

Aquest valor està d’acord amb el que s’indica a l’apartat 2.4.3 del DB SE-C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
 
Els esforços axials en cada un dels elements de fonamentació es grafien al la planta de fonaments. En cap cas es supera la 
tensió admissible del terreny indicada.  

MEMORIA D'ESTRUCTURA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN "PARC DEL GUINARDÓ" 

 
El procés de càlcul dels esforços de les esmentades accions produeixen en cada un dels elements estructurals, s’efectua 
amb ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa 
global, mitjançant el programa informàtic CYPE-ESPACIAL.  
 
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats -d’acord amb la vigent NBE-EHE-2008:  
“Instrucción para el Hormigón Estructural”- considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució 
parabòlica-rectangular, seguint el mètode de càlcul en ruptura. 
 
ACCIONS SÍSMIQUES 
 
Per obtenir les accions sísmiques s’ha considerat el que estableix la Norma sismorresistent NCSE-02. 
 
Els diferents paràmetres obtinguts segons la norma es resumeixen a continuació: 
 
Classificació de la construcció:  Importància NORMAL 
 
Acceleració bàsica:  ab=0.04g 
 
Coeficient de risc:   =1,00 
 
Coeficient d’ampliació:  S=C/1.25=1.60    (C=2)          
 
     ac=0,064.g 
 
A la vista d’aquestes dades, i d’acord amb la normativa anteriorment esmentada, no s’han tingut en compte en el càlcul la 
hipòtesis de sisme al ser un edifici d’importància normal. 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

S’indiquen a continuació les característiques més rellevants del formigó emprat en l’obra, considerades també en el càlcul 
dels diferents elements de formigó armat: 
 
Fonamentació:  HA-30/B/20/Qa 
 
Acer: Límit elàstic:  510 N/mm²  
  Tipus d’acer: B-500 S 
  Control acer: NORMAL 
 
Formigó: GENERAL 
  Resistència característica, als 28 dies:   30 N/mm² 
  Resistència característica, als  7 dies:   17.5 N/mm² 
  Control del formigó:      ESTADÍSTIC 
 
Ciment:  CEM II 42.5N 
 
Àrids: Classe: rodolada 
  Grandària màxima: 20 mm (fonamentació) 
       
Additius:  No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
Dosificació per metre cúbic: GENERAL 
      Ciment:  275 kg/m3 
      Aigua:  a/c = 0.60  
      
  Docilitat: Consistència:     tova   fluïda 
  Assentament en con d’Abrams:  6÷9  10÷15 
 
Compactació:     Per vibrat normal 
 
Classe d’exposició:   Qa   
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Recobriments (s’indica el recobriment nominal de l’element)    
    Fonamentació: 70mm formigonat contra el terreny 
       50mm formigonat sobre formigó de neteja 
    General:  35mm 
    Sense Protegir: 35mm 
 

CONTROL DE FORMIGÓ:  ESTADÍSTIC 
 
  Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie 
 
  Nombre de provetes per sèrie:  Set unitats 
 
  Freqüència d’assajos: Cada unitat de formigonat 
 
  Tipus de provetes: Cilíndriques, de 15 cm, h=30 cm 
 
  Edat de ruptura:   2 Uts. a  7 dies , 
     3 Uts. a 28 dies , 
     2 Uts. a reserva 
 
  Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància + 2 cm. 
 
La modificació d’una d’aquestes dades haurà de ser aprovada expressament per la Direcció Facultativa. 

ESTRUCTURA 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 L’estructura es planteja a base de sostre de formigó armat in situ suportats per pilars de formigó armat i pilars 
metàl.lics. L’estructurta es planteja mb nusos rígids amb continuitat d’armats en el cas de pilars de formigó, i creuetes i 
pilars continuus laminats en el cas dels pilars metàl.lics. 
 

PILARS 

Els suports verticals están formats per pilars de formigó armat i pilars metàl.lics formats per perfils laminats tipus HEB i IPE 
amb platabandes laterals de reforç. Dos dels pilars metàl.lics estan formats per dos perfils HEB-120 empresillats. Aquests 
pilars disposaran de creuetes de punxonament, tant els de formigó com els metàl.lics. 
 
Existeixen dos pilars estintolats a nivell de sostre planta baixa. 

JASSERES

Es disposen jàsseres de cantell a nivell de sostre planta baixa per suportar el pilars estintolats. 
 
Totes les jàsseres són de directriu recta. 

SOSTRES 

 Els sostres projectats són a base de lloses massissa de 20cm de cantell total en el sostre planta baixa i de lloses 
massissa de 22cm de cantell total en el sostre planta primera i coberta. 
 
El conjunt forma una estructura autoportant capaç de suportar les accions indicades a la normativa vigent  DB SE-AE 
“Seguretat Estructural Accions a l’Edificació”, DB SE-A “Seguretat Estructural Acer”, documents pertanyents al Codi Tècnic 
de l’edificació, i calculada segons criteris de la Instrucció de Formigó Estructural EHE i la resta de Normes d’Estabilitat. 
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ACCIONS CONSIDERADES 

Les accions considerades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la 
Edicicación”, segons es detalla a continuació: 
 
Zona:  COBERTA 
Tipus de sostre: Llosa Massissa 

Cantell total del sostre .................................................................. 22 cm. 

Pes propi ...................................................................................... 5.50 kN/m² 

Càrregues permanents ................................................................ 2.50 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús i neu ............................................................... 1.00 kN/m² 
                       

TOTAL .................................................. 9.00 kN/m² 

Zona:  SOSTRE PLANTA PRIMERA 
Tipus de sostre: Llosa Massissa 

Cantell total del sostre .................................................................. 22 cm. 

Pes propi ...................................................................................... 5.50 kN/m² 

Càrregues permanents i envans .................................................. 2.00 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús ........................................................................ 2.00 kN/m² 
                       

TOTAL .................................................. 9.50 kN/m² 

 

Zona:  SOSTRE PLANTA BAIXA 
Tipus de sostre: Llosa Massissa 

Cantell total del sostre .................................................................. 20 cm. 

Pes propi ...................................................................................... 5.00 kN/m² 

Càrregues permanents i envans .................................................. 2.00 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús ........................................................................ 2.00 kN/m² 
                    

TOTAL .................................................. 9.00 kN/m² 

ACCIONS PERMANENTS 

Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación 
definides en l’apartat 2. 
 
Els pesos per metre linier de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat, segons es detalla a 
continuació: 
 
Densitats considerades: 
    Formigó armat:                    25.0 kN/m³ 
    Formigó en massa:             22.0 kN/m³ 
    Maó massís:                       18.0 kN/m³ 
    Maó calat:                      15.0 kN/m³ 
    Maó foradat:                  12.0 kN/m³ 
    Bloc form. lleuger:         s/ model i tipus 
    Vidre:                             30.0 kN/m³  
  



MEMORIA D'ESTRUCTURA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN "PARC DEL GUINARDÓ" 

ACCIONS VARIABLES 

Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación. 
definides en l’apartat 3. 
 
A continuació es detallen les diferent accions variables que afecten l’estructura. 

SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

Els criteris adoptats per obtenir les sobrecàrregues d’ús són les especificats en el punt 3.1 de la norma DB SE-AE. que es 
detallen a continuació. 
 
Cobertes no transitables (Categoria G1), pel que les sobrecàrregues considerades en el càlcul són els següents: 
 
   Categoria G1:     
   Càrrega superficial:   1.0 kN/m²   
   Càrrega concentrada:  2.0 kN   
 
Zones d’administració i residencials (Categoria A1 i B), pel que les sobrecàrregues considerades en el càlcul són els 
següents: 
 
   Categoria A1 y B:     
   Càrrega superficial:   2.0 kN/m²   
   Càrrega concentrada:  2.0 kN   
 
No s’ha considerat reducció de sobrecàrregues en cap dels elements verticals i/o horitzontals ja que no es compleixen els 
requeriments referits en l’apartat 3.1.2. de la norma. 
        
S’han considerat les sobrecàrregues lineals en balcons segons les indicacions de la norma en l’apartat 3.2. Acciones sobre 
barandillas y elemento divisorios. 
 
Sobrecàrregues de baranes: 
   Categoria d’ús:    G1 
   Sobrecàrrega horitzontal:   0.8 kN/m    
   Sobrecàrrega vertical:   2.0 kN/m   

ACCIONS EÒLIQUES 

Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de vent són els especificats en el punt 3.3 i l’annex D de la norma DB SE-AE. 
 
Els diferents paràmetres obtinguts segons la norma es resumeixen a continuació: 
 
Valor bàsic velocitat del vent:  Zona C 
       qb = 0.52 kN/m²  
 
Pressió dinàmica del vent:   qb = 0.5 kN/m²   
Es considera aquest valor com a valor simplificat segons s’indica en el punt 3.3.2 de la norma DB SE-AE 
 
Grau d’aspresa de l’entorn:   IV Zona urbana en general, industrial o forestal. 
 
Coeficient d’exposició:   ce =1.40 (considerant 6m d’alçada) 
       ce =1.70 (considerant 9m d’alçada) 
             
Coeficient eòlic (cp): 
   Pressió:   0.80 
   Succió:   -0.40 
       
Sobrecàrrega deguda al vent:  qe = qb ce cp       
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ACCIONS TERMIQUES I REOLÓGIQUES 

Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de degudes accions tèrmiques o reològiques, són els especificats en el punt 
3.4 de la norma DB SE-AE. 
 
Màxima dimensió en planta de l’edifici:   10,5mx5,5m. 
 
Pel fet que no es superen els 40 m especificats per la normativa vigent com a dimensió límit no ha estat necessari disposar 
de junts de dilatació. 

ACCIONS DE NEU 

Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de neu són els especificats en el punt 3.5 i l’annex D de la norma DB SE-AE. 
 
L’ubicació de l’estructura queda definida en la figura E.2 com a zona climàtica 2, per tant, amb una alçada de 
l’emplaçament inferior als 200m respecte al nivell del mar, la càrrega de neu horitzontal considerada és de 0.5 kN/m² 
 

ACCIONS PER INCENDI 

Per obtenir les accions degudes a l’efecte d’un incendi s’ha considerat el que estableix la norma DB SE-AE en l’apartat 4.2. 
i la norma DB-SI “Seguridad en Caso de Incendio”, en l’apartat SI 6 i annex C i D referent a l’estabilitat i resistència al foc de 
l’estructura. 

ACCIONS PER IMPACTE 

Els criteris adoptats per obtenir les càrregues accidentals per impacte són els especificats en el punt 4.3 de la norma DB 
SE-AE. 
 
Al no tenir un requeriment específic no s’han considerat els efectes de l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici. 

ALTRES ACCIONS ACCIDENTALS 

Els criteris adoptats per obtenir els valor referents a altres càrregues accidentals, són els especificats en el punt 4.4 de la 
norma DB SE-AE. 
 
No s’ha considerat necessari, degut a l’ús de l’edifici, considerar altres accions accidentals a les ja mencionades 
anteriorment. 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT: (HA-25) 

S’indiquen a continuació les característiques més rellevants del formigó emprat en l’obra, considerades també en el càlcul 
dels diferents elements de formigó armat: 
 
Pilars:     HA-25/B/12/IIa  
Bigues:   HA-25/B/12/ IIa  
Llosses i sostres:  HA-25/B/12/ IIa  
 
Acer: Límit elàstic:  510 N/mm²  
  Tipus d’acer: B-500 S 
  Control acer: NORMAL 
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Formigó: GENERAL 
  Resistència característica, als 28 dies:   25 N/mm² 
  Resistència característica, als  7 dies:   17.5 N/mm² 
  Control del formigó:      ESTADÍSTIC 
   
Ciment:  CEM II 42.5N 
 
Àrids: Classe: rodolada 
  Grandària màxima: 12mm (sostres, pilars, bigues i escales) 
Additius:  No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
 
Dosificació per metre cúbic: GENERAL 
      Ciment: 275 kg/m3 
      Aigua:  a/c = 0.60  
 
Docilitat: Consistència:    tova   fluïda 
  Assentament en con d’Abrams:  6÷9  10÷15 
 
Compactació:     Per vibrat normal 
 
Classe d’exposició:   IIa (General) 
 
Recobriments (s’indica el recobriment nominal de l’element)    
    General:  35mm 
    Sense Protegir: 35mm 
 

CONTROL DE FORMIGÓ:  ESTADÍSTIC 
 
  Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie 
 
  Nombre de provetes per sèrie:   Set unitats 
 
  Freqüència d’assajos: Cada unitat de formigonat 
 
  Tipus de provetes: Cilíndriques, de 15 cm, h=30 cm 
 
  Edat de ruptura:   2 Uts. a  7 dies , 
     3 Uts. a 28 dies , 
     2 Uts. a reserva 
 
  Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància + 2 cm. 
 
La modificació d’una d’aquestes dades haurà de ser aprovada expressament per la Direcció Facultativa. 

NIVELL DE CONTROL DE L’ESTRUCTURA:   NORMAL 

ESTRUCTURA DE D’ACER LAMINAT: (S275JR) 

S’indiquen a continuació les característiques més rellevants de l’acer laminat emprat en l’obra, considerades també en el 
càlcul dels diferents elements de l’estructura metàl·lica: 
 
Tipus d’acer:   s275JR 
Límit elàstic:   275MPa 
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METODE DE CÀLCUL 

Les accions que es sol·liciten a cada un dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb el que dicta la  Norma 
DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación., tant al que es  refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com 
al que es refereix a accions eòliques, empentes de terreny, etc. 
 
El procés de càlcul dels esforços de les esmentades accions produeixen en cada un dels elements estructurals, s’efectua 
amb ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa 
global, mitjançant el programa informàtic CYPE-ESPACIAL. 
 
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats -d’acord amb la vigent NBE-EHE-2008 
Instrucción para el Hormigón Estructural”- considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució 
parabòlica-rectangular, seguint el mètode de càlcul en ruptura. 

RESISTÈNCIA AL FOC 

ESTABILITAT AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

Estructura sobre rasant Solució constructiva 
Resistència/ 
estabilitat 
projecte 

Resistència/ 
estabilitat exigida 

Pilars metàl.lics Protecció amb projectat amb perlita vermiculita R90 R90 

Sostre PB, P1 i Coberta Llosa massissa formigó armat  
h>12cm, rec.mec.equiv.=35mm. R-120 R90 

Pilars de formigó (lado b 25cm, rec.mec.equiv.=30mm) R90 R90 

 

NORMATIVA 

 Accions:  
DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 

 
Accions sísmiques:  

NCSE 02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación. 
 
Terreny: 

DB SE-C Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 
 
Ciment: 

RC-03 Instrucción en la recepción de cementos. 
 
Formigó: 

EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 
  
Fàbrica de maó 

DB SE-F   Seguridad Estructural : Fábrica (CTE) 
 
Resistència al foc 

DB - SI Seguridad en caso de incendio (CTE) 
 
Análisis estructural  

DB - SE Seguridad Estructural (CTE) 
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1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: 3D2_cim2 
Clave: 3D2_cim2

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

COBERTA 0.10 0.25
SOSTRE P1 0.30 0.10
SOSTRE PB 0.30 0.10
Cimentación 0.00 0.00

3.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
qb

(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.053 0.88 0.80 -0.45 1.73 0.80 -0.61
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Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(t/m²)

Viento Y
(t/m²)

COBERTA 1.75 0.116 0.131
SOSTRE P1 1.48 0.098 0.110
SOSTRE PB 1.34 0.089 0.100

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

SOSTRE P1 y COBERTA 5.50 10.80
SOSTRE PB 0.00 0.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(t)

Viento Y
(t)

COBERTA 1.037 2.298
SOSTRE P1 1.682 3.728
SOSTRE PB 0.000 0.000

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

3.3.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

3.4.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
1 Cargas muertas Lineal 0.70 (  0.25,  1.33) (  0.25,  4.24)

Cargas muertas Lineal 0.70 (  0.25,  0.33) (  0.25,  1.33)
Cargas muertas Lineal 0.70 (  0.25,  0.33) (  5.37,  1.72)
Cargas muertas Lineal 0.70 (  5.37,  1.72) ( 10.50,  3.10)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 0.70 ( 10.50,  3.10) ( 10.22,  4.05)
Cargas muertas Lineal 0.70 ( 10.22,  4.05) (  9.84,  5.44)

2 Cargas muertas Lineal 0.70 (  0.25,  1.33) (  0.25,  4.24)
Cargas muertas Lineal 0.70 (  0.25,  0.33) (  0.25,  1.33)
Cargas muertas Lineal 0.50 (  0.25,  0.33) (  5.37,  1.73)
Cargas muertas Lineal 0.50 (  5.37,  1.73) ( 10.50,  3.11)
Cargas muertas Lineal 0.70 ( 10.50,  3.11) ( 10.31,  3.73)
Cargas muertas Lineal 0.70 ( 10.22,  4.05) (  9.83,  5.47)

3 Cargas muertas Lineal 0.12 (  0.25,  4.24) (  0.25,  5.44)
Cargas muertas Lineal 0.12 (  0.25,  1.33) (  0.25,  4.24)
Cargas muertas Lineal 0.12 (  0.25,  0.33) (  0.25,  1.33)
Cargas muertas Lineal 0.12 (  0.25,  0.33) (  5.37,  1.73)
Cargas muertas Lineal 0.12 (  5.37,  1.73) ( 10.50,  3.11)
Cargas muertas Lineal 0.12 ( 10.50,  3.11) ( 10.31,  3.73)
Cargas muertas Lineal 0.12 ( 10.22,  4.05) (  9.84,  5.44)
Cargas muertas Lineal 0.12 (  5.21,  5.44) (  9.84,  5.44)
Cargas muertas Lineal 0.12 (  0.25,  5.44) (  5.21,  5.44)

4.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

EHE
Control de la ejecución: Normal

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

5.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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5.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98

Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q)
Coeficientes parciales de seguridad

() Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000

Persistente o transitoria con dos o más acciones variables (Q)
Coeficientes parciales de seguridad

() Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.900 0.900
Viento (Q) 0.000 1.600 0.900 0.900

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad

() Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos
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Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000

5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.600
8 1.500 1.500 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.500 1.500 1.600
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.600
14 1.500 1.500 1.600
15 1.000 1.000 1.600
16 1.500 1.500 1.600
17 1.000 1.000 1.600
18 1.500 1.500 1.600
19 1.000 1.000 1.600
20 1.500 1.500 1.600
21 1.000 1.000 1.440 1.440
22 1.500 1.500 1.440 1.440
23 1.000 1.000 1.440 1.440
24 1.500 1.500 1.440 1.440
25 1.000 1.000 1.440 1.440
26 1.500 1.500 1.440 1.440
27 1.000 1.000 1.440 1.440
28 1.500 1.500 1.440 1.440
29 1.000 1.000 1.440 1.440
30 1.500 1.500 1.440 1.440
31 1.000 1.000 1.440 1.440
32 1.500 1.500 1.440 1.440
33 1.000 1.000 1.440 1.440
34 1.500 1.500 1.440 1.440
35 1.000 1.000 1.440 1.440
36 1.500 1.500 1.440 1.440
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E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
3 COBERTA 3 COBERTA 3.25 9.50
2 SOSTRE P1 2 SOSTRE P1 3.00 6.25
1 SOSTRE PB 1 SOSTRE PB 3.25 3.25
0 Cimentación 0.00

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

7.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (  0.12,  1.33) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.80
P2 (  5.08,  2.69) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.80
P3 ( 10.34,  4.09) 0-3 Con vinculación exterior 15.0 Mitad derecha 1.00
P4 (  0.25,  5.54) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.80
P5 (  5.21,  5.54) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.80
P6 (  0.17,  4.30) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad superior
P7 (  5.40,  1.60) 1-3 Sin vinculación exterior 15.0 Mitad inferior

Listado de datos de la obra
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8.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y

P1, P3
3 2xHEB120([=]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 2xHEB120([=]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 25x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P2 1 25x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P4 1 IPE200|I| 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P5
3 IPE200|I| 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 IPE200|I| 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 IPE200|I| 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P6
3 HEB120 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 HEB120 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P7
3 HEB120|I| 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 HEB120|I| 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

9.- MATERIALES UTILIZADOS

9.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(kp/cm²) c
Tamaño máximo del árido

(mm)
Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15

9.2.- Aceros por elemento y posición

9.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(kp/cm²) s

Todos B 500 S, Control Normal 5097 1.15

9.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Acero conformado  S235 2396 2140673
Acero laminado  S275 2803 2140673
Acero de pernos S275 (liso) 2803 2100000

Listado de datos de la obra
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(kp/cm²) c
Tamaño máximo del árido

(mm)
Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(kp/cm²) s

Todos B 500 S, Control Normal 5097 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Acero conformado  S235 2396 2140673
Acero laminado  S275 2803 2140673

2.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P1 COBERTA 2xHEB120([=])  6.25/9.28 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

3.53
2.18
0.67

-0.04
-0.01
0.04
0.01

-0.74
-0.88
0.74
0.88

0.63
0.39
0.25

-0.37
-0.39
0.37
0.39

-0.26
-0.18
0.26
0.18

0.08
-0.04
0.17

-0.04
-0.03
0.04
0.03

-0.35
-0.39
0.35
0.39

0.43
0.26
0.14

-0.26
-0.28
0.26
0.28

-0.18
-0.13
0.18
0.13

0.18
0.09
0.06
0.04
0.09

-0.04
-0.09
-0.74
-0.94
0.74
0.94

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

3.37
2.18
0.67

-0.04
-0.01
0.04
0.01

-0.74
-0.88
0.74
0.88

-0.66
-0.40
-0.19
0.43
0.45

-0.43
-0.45
0.28
0.20

-0.28
-0.20

-0.48
-0.31
-0.03
-0.17
-0.29
0.17
0.29
1.91
2.45

-1.91
-2.45

0.43
0.26
0.14

-0.26
-0.28
0.26
0.28

-0.18
-0.13
0.18
0.13

0.18
0.09
0.06
0.04
0.09

-0.04
-0.09
-0.74
-0.94
0.74
0.94

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

SOSTRE P1 2xHEB120([=])  3.25/6.03 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

7.13
6.31
2.43

-0.24
-0.15
0.24
0.15

-1.91
-2.27
1.91
2.27

0.35
0.22
0.18

-0.91
-0.93
0.91
0.93

-0.44
-0.33
0.44
0.33

0.21
0.17
0.12
0.13
0.34

-0.13
-0.34
-4.22
-5.09
4.22
5.09

0.31
0.19
0.16

-0.65
-0.67
0.65
0.67

-0.32
-0.24
0.32
0.24

0.24
0.11
0.10
0.14
0.27

-0.14
-0.27
-2.24
-2.80
2.24
2.80

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

6.99
6.31
2.43

-0.24
-0.15
0.24
0.15

-1.91
-2.27
1.91
2.27

-0.50
-0.32
-0.26
0.90
0.93

-0.90
-0.93
0.45
0.33

-0.45
-0.33

-0.45
-0.13
-0.16
-0.27
-0.42
0.27
0.42
2.02
2.68

-2.02
-2.68

0.31
0.19
0.16

-0.65
-0.67
0.65
0.67

-0.32
-0.24
0.32
0.24

0.24
0.11
0.10
0.14
0.27

-0.14
-0.27
-2.24
-2.80
2.24
2.80

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

SOSTRE PB 25x50  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

15.23
12.00
5.30

-0.87
-0.72
0.87
0.72

-2.79
-3.41
2.79
3.41

0.39
0.26
0.19

-1.23
-1.29
1.23
1.29

-0.51
-0.27
0.51
0.27

0.30
0.30
0.10
0.35
0.63

-0.35
-0.63
-2.30
-3.53
2.30
3.53

0.37
0.24
0.18

-0.73
-0.76
0.73
0.76

-0.32
-0.18
0.32
0.18

0.67
0.29
0.26
0.12
0.27

-0.12
-0.27
-0.88
-1.50
0.88
1.50

0.01
0.01
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
0.03
0.01

14.37
12.00
5.30

-0.87
-0.72
0.87
0.72

-2.79
-3.41
2.79
3.41

-0.62
-0.39
-0.31
0.77
0.80

-0.77
-0.80
0.36
0.22

-0.36
-0.22

-1.53
-0.49
-0.62
0.00

-0.11
-0.00
0.11
0.11
0.58

-0.11
-0.58

0.37
0.24
0.18

-0.73
-0.76
0.73
0.76

-0.32
-0.18
0.32
0.18

0.67
0.29
0.26
0.12
0.27

-0.12
-0.27
-0.88
-1.50
0.88
1.50

0.01
0.01
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
0.03
0.01

P2 SOSTRE PB 25x50  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

27.77
17.27
10.57
0.54
0.39

-0.54
-0.39
-6.21
-5.54
6.21
5.54

0.03
0.08

-0.01
-1.18
-1.21
1.18
1.21

-0.31
-0.18
0.31
0.18

-1.19
-0.13
-0.47
-0.29
-0.39
0.29
0.39

-6.69
-6.25
6.69
6.25

0.04
0.07

-0.00
-0.62
-0.64
0.62
0.64

-0.20
-0.12
0.20
0.12

-0.93
-0.38
-0.34
-0.17
-0.21
0.17
0.21

-3.27
-3.06
3.27
3.06

0.01
0.01
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
0.03
0.01

26.91
17.27
10.57
0.54
0.39

-0.54
-0.39
-6.21
-5.54
6.21
5.54

-0.07
-0.12
-0.00
0.52
0.54

-0.52
-0.54
0.23
0.15

-0.23
-0.15

1.37
0.91
0.48
0.17
0.20

-0.17
-0.20
2.31
2.17

-2.31
-2.17

0.04
0.07

-0.00
-0.62
-0.64
0.62
0.64

-0.20
-0.12
0.20
0.12

-0.93
-0.38
-0.34
-0.17
-0.21
0.17
0.21

-3.27
-3.06
3.27
3.06

0.01
0.01
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
0.03
0.01

P3 COBERTA 2xHEB120([=])  6.25/9.28 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

3.36
2.17
0.60
0.19
0.18

-0.19
-0.18
-0.18
-0.16
0.18
0.16

-0.50
-0.31
-0.20
-0.39
-0.39
0.39
0.39

-0.16
-0.12
0.16
0.12

-0.13
-0.51
0.02
0.10
0.11

-0.10
-0.11
0.03

-0.02
-0.03
0.02

-0.34
-0.21
-0.11
-0.27
-0.28
0.27
0.28

-0.11
-0.09
0.11
0.09

-0.00
-0.03
0.00
0.05
0.00

-0.05
-0.00
-1.00
-0.81
1.00
0.81

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

3.20
2.17
0.60
0.19
0.18

-0.19
-0.18
-0.18
-0.16
0.18
0.16

0.53
0.32
0.15
0.43
0.44

-0.43
-0.44
0.19
0.14

-0.19
-0.14

-0.13
-0.42
0.02

-0.05
0.10
0.05

-0.10
3.06
2.43

-3.06
-2.43

-0.34
-0.21
-0.11
-0.27
-0.28
0.27
0.28

-0.11
-0.09
0.11
0.09

-0.00
-0.03
0.00
0.05
0.00

-0.05
-0.00
-1.00
-0.81
1.00
0.81

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

SOSTRE P1 2xHEB120([=])  3.25/6.03 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

6.86
5.39
2.35
0.74
0.74

-0.74
-0.74
-0.29
-0.26
0.29
0.26

-0.27
-0.16
-0.14
-0.88
-0.89
0.88
0.89

-0.39
-0.31
0.39
0.31

-0.27
-0.17
-0.10
-0.01
-0.21
0.01
0.21

-5.20
-4.34
5.20
4.34

-0.24
-0.15
-0.13
-0.64
-0.65
0.64
0.65

-0.27
-0.22
0.27
0.22

0.03
-0.02
0.01
0.06

-0.07
-0.06
0.07

-3.02
-2.45
3.02
2.45

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

6.71
5.39
2.35
0.74
0.74

-0.74
-0.74
-0.29
-0.26
0.29
0.26

0.41
0.24
0.21
0.89
0.91

-0.89
-0.91
0.37
0.29

-0.37
-0.29

-0.36
-0.10
-0.13
-0.19
-0.03
0.19
0.03
3.19
2.47

-3.19
-2.47

-0.24
-0.15
-0.13
-0.64
-0.65
0.64
0.65

-0.27
-0.22
0.27
0.22

0.03
-0.02
0.01
0.06

-0.07
-0.06
0.07

-3.02
-2.45
3.02
2.45

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

SOSTRE PB 25x50  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

12.68
9.59
4.33
1.43
1.41

-1.43
-1.41
-0.55
-0.46
0.55
0.46

-0.33
-0.15
-0.16
-1.11
-1.14
1.11
1.14

-0.51
-0.41
0.51
0.41

0.78
0.92
0.26
0.25

-0.08
-0.25
0.08

-6.00
-4.55
6.00
4.55

-0.31
-0.16
-0.15
-0.64
-0.65
0.64
0.65

-0.24
-0.19
0.24
0.19

0.44
0.11
0.16
0.19
0.09

-0.19
-0.09
-1.50
-1.05
1.50
1.05

0.01
0.01
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
0.03
0.01

11.82
9.59
4.33
1.43
1.41

-1.43
-1.41
-0.55
-0.46
0.55
0.46

0.51
0.29
0.24
0.65
0.66

-0.65
-0.66
0.15
0.12

-0.15
-0.12

-0.42
0.62

-0.19
-0.28
-0.33
0.28
0.33

-1.88
-1.68
1.88
1.68

-0.31
-0.16
-0.15
-0.64
-0.65
0.64
0.65

-0.24
-0.19
0.24
0.19

0.44
0.11
0.16
0.19
0.09

-0.19
-0.09
-1.50
-1.05
1.50
1.05

0.01
0.01
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
0.03
0.01

P4 SOSTRE PB IPE200|I|  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

6.67
2.17
2.48

-0.88
-1.05
0.88
1.05
2.09
2.82

-2.09
-2.82

0.05
-0.08
0.03

-0.51
-0.49
0.51
0.49
0.16
0.08

-0.16
-0.08

-0.12
-0.03
-0.05
0.03
0.05

-0.03
-0.05
-0.18
-0.26
0.18
0.26

0.07
-0.05
0.04

-0.36
-0.35
0.36
0.35
0.11
0.05

-0.11
-0.05

-0.11
-0.03
-0.04
0.02
0.04

-0.02
-0.04
-0.14
-0.20
0.14
0.20

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

6.54
2.17
2.48

-0.88
-1.05
0.88
1.05
2.09
2.82

-2.09
-2.82

-0.14
0.07

-0.08
0.49
0.47

-0.49
-0.47
-0.14
-0.07
0.14
0.07

0.17
0.05
0.07

-0.04
-0.05
0.04
0.05
0.21
0.30

-0.21
-0.30

0.07
-0.05
0.04

-0.36
-0.35
0.36
0.35
0.11
0.05

-0.11
-0.05

-0.11
-0.03
-0.04
0.02
0.04

-0.02
-0.04
-0.14
-0.20
0.14
0.20

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

P5 COBERTA IPE200|I|  6.25/9.28 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

6.90
3.77
1.28

-0.04
-0.01
0.04
0.01
1.29
1.14

-1.29
-1.14

-0.18
-0.11
-0.07
-0.41
-0.39
0.41
0.39
0.19
0.10

-0.19
-0.10

-0.34
-0.12
-0.13
-0.02
-0.03
0.02
0.03

-0.29
-0.27
0.29
0.27

-0.12
-0.08
-0.04
-0.31
-0.29
0.31
0.29
0.12
0.06

-0.12
-0.06

-0.23
-0.09
-0.08
-0.02
-0.02
0.02
0.02

-0.20
-0.18
0.20
0.18

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

6.76
3.77
1.28

-0.04
-0.01
0.04
0.01
1.29
1.14

-1.29
-1.14

0.19
0.14
0.06
0.53
0.50

-0.53
-0.50
-0.18
-0.09
0.18
0.09

0.35
0.14
0.10
0.02
0.03

-0.02
-0.03
0.31
0.28

-0.31
-0.28

-0.12
-0.08
-0.04
-0.31
-0.29
0.31
0.29
0.12
0.06

-0.12
-0.06

-0.23
-0.09
-0.08
-0.02
-0.02
0.02
0.02

-0.20
-0.18
0.20
0.18

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

SOSTRE P1 IPE200|I|  3.25/6.03 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

13.86
5.15
4.94

-0.17
-0.09
0.17
0.09
2.95
2.62

-2.95
-2.62

-0.14
-0.13
-0.06
-1.43
-1.41
1.43
1.41
0.02

-0.05
-0.02
0.05

-0.11
0.04

-0.07
-0.05
-0.06
0.05
0.06

-0.45
-0.42
0.45
0.42

-0.11
-0.09
-0.05
-0.97
-0.96
0.97
0.96
0.00

-0.04
-0.00
0.04

-0.12
0.00

-0.07
-0.04
-0.04
0.04
0.04

-0.31
-0.28
0.31
0.28

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

13.73
5.15
4.94

-0.17
-0.09
0.17
0.09
2.95
2.62

-2.95
-2.62

0.17
0.12
0.08
1.28
1.26

-1.28
-1.26
0.01
0.07

-0.01
-0.07

0.22
0.03
0.12
0.05
0.06

-0.05
-0.06
0.40
0.37

-0.40
-0.37

-0.11
-0.09
-0.05
-0.97
-0.96
0.97
0.96
0.00

-0.04
-0.00
0.04

-0.12
0.00

-0.07
-0.04
-0.04
0.04
0.04

-0.31
-0.28
0.31
0.28

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

SOSTRE PB IPE200|I|  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

15.18
1.90
5.83

-0.23
-0.02
0.23
0.02
7.45
6.59

-7.45
-6.59

-0.09
-0.10
-0.04
-0.49
-0.46
0.49
0.46
0.31
0.19

-0.31
-0.19

0.03
0.07
0.01

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.30
-0.28
0.30
0.28

-0.07
-0.07
-0.03
-0.34
-0.32
0.34
0.32
0.25
0.16

-0.25
-0.16

0.03
0.06
0.01

-0.00
-0.01
0.00
0.01

-0.22
-0.21
0.22
0.21

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

15.05
1.90
5.83

-0.23
-0.02
0.23
0.02
7.45
6.59

-7.45
-6.59

0.09
0.10
0.04
0.45
0.42

-0.45
-0.42
-0.38
-0.25
0.38
0.25

-0.05
-0.09
-0.01
0.01
0.01

-0.01
-0.01
0.31
0.29

-0.31
-0.29

-0.07
-0.07
-0.03
-0.34
-0.32
0.34
0.32
0.25
0.16

-0.25
-0.16

0.03
0.06
0.01

-0.00
-0.01
0.00
0.01

-0.22
-0.21
0.22
0.21

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

P6 COBERTA HEB120  6.25/9.28 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

2.90
1.71
0.47

-0.14
-0.18
0.14
0.18
0.60
0.75

-0.60
-0.75

0.11
0.04
0.05

-0.08
-0.08
0.08
0.08

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.04
-0.02
-0.01
0.01
0.02

-0.01
-0.02
-0.18
-0.24
0.18
0.24

0.08
0.03
0.03

-0.06
-0.06
0.06
0.06

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.01
-0.01
-0.12
-0.16
0.12
0.16

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

2.82
1.71
0.47

-0.14
-0.18
0.14
0.18
0.60
0.75

-0.60
-0.75

-0.12
-0.05
-0.03
0.09
0.09

-0.09
-0.09
0.01
0.01

-0.01
-0.01

0.04
0.00
0.02

-0.01
-0.02
0.01
0.02
0.18
0.24

-0.18
-0.24

0.08
0.03
0.03

-0.06
-0.06
0.06
0.06

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.03
-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.01
-0.01
-0.12
-0.16
0.12
0.16

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

SOSTRE P1 HEB120  3.25/6.03 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

5.85
2.56
2.07

-0.54
-0.63
0.54
0.63
1.49
1.89

-1.49
-1.89

0.04
-0.01
0.03

-0.19
-0.19
0.19
0.19

-0.05
-0.05
0.05
0.05

-0.12
-0.04
-0.05
0.03
0.05

-0.03
-0.05
-0.28
-0.37
0.28
0.37

0.04
0.00
0.03

-0.13
-0.14
0.13
0.14

-0.04
-0.03
0.04
0.03

-0.07
-0.03
-0.03
0.02
0.03

-0.02
-0.03
-0.19
-0.25
0.19
0.25

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

5.77
2.56
2.07

-0.54
-0.63
0.54
0.63
1.49
1.89

-1.49
-1.89

-0.08
-0.01
-0.05
0.19
0.19

-0.19
-0.19
0.05
0.04

-0.05
-0.04

0.07
0.04
0.03

-0.02
-0.04
0.02
0.04
0.25
0.33

-0.25
-0.33

0.04
0.00
0.03

-0.13
-0.14
0.13
0.14

-0.04
-0.03
0.04
0.03

-0.07
-0.03
-0.03
0.02
0.03

-0.02
-0.03
-0.19
-0.25
0.19
0.25

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

P7 COBERTA HEB120|I|  6.25/9.28 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

6.32
3.54
1.01
0.05
0.02

-0.05
-0.02
-0.96
-0.84
0.96
0.84

-0.02
0.01

-0.01
-0.20
-0.22
0.20
0.22

-0.22
-0.17
0.22
0.17

0.25
0.12
0.11
0.04
0.03

-0.04
-0.03
-0.31
-0.29
0.31
0.29

-0.01
0.01

-0.00
-0.14
-0.14
0.14
0.14

-0.14
-0.11
0.14
0.11

0.17
0.09
0.06
0.03
0.02

-0.03
-0.02
-0.21
-0.20
0.21
0.20

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.02
-0.01
0.02
0.01

6.20
3.54
1.01
0.05
0.02

-0.05
-0.02
-0.96
-0.84
0.96
0.84

0.02
-0.01
0.00
0.21
0.22

-0.21
-0.22
0.22
0.17

-0.22
-0.17

-0.26
-0.14
-0.06
-0.04
-0.04
0.04
0.04
0.33
0.30

-0.33
-0.30

-0.01
0.01

-0.00
-0.14
-0.14
0.14
0.14

-0.14
-0.11
0.14
0.11

0.17
0.09
0.06
0.03
0.02

-0.03
-0.02
-0.21
-0.20
0.21
0.20

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.02
-0.01
0.02
0.01

SOSTRE P1 HEB120|I|  3.25/6.03 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

12.43
7.55
4.41
0.20
0.14

-0.20
-0.14
-2.24
-1.98
2.24
1.98

0.01
0.04

-0.00
-0.45
-0.47
0.45
0.47

-0.33
-0.25
0.33
0.25

-0.13
-0.10
-0.02
0.09
0.09

-0.09
-0.09
-0.34
-0.32
0.34
0.32

0.00
0.02

-0.00
-0.32
-0.34
0.32
0.34

-0.24
-0.18
0.24
0.18

-0.02
-0.03
0.02
0.07
0.06

-0.07
-0.06
-0.25
-0.24
0.25
0.24

0.00
0.00
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.02
-0.01
0.02
0.01

12.32
7.55
4.41
0.20
0.14

-0.20
-0.14
-2.24
-1.98
2.24
1.98

0.00
-0.02
0.01
0.44
0.46

-0.44
-0.46
0.33
0.25

-0.33
-0.25

-0.08
-0.01
-0.08
-0.09
-0.08
0.09
0.08
0.35
0.33

-0.35
-0.33

0.00
0.02

-0.00
-0.32
-0.34
0.32
0.34

-0.24
-0.18
0.24
0.18

-0.02
-0.03
0.02
0.07
0.06

-0.07
-0.06
-0.25
-0.24
0.25
0.24

0.00
0.00
0.00

-0.01
-0.01
0.01
0.01

-0.02
-0.01
0.02
0.01
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MC 4.3 Memòria estructura. Intervenció en l’edifici existent

1. IDEA DE PRINCIPI
L’edifici sobre el que s’actua NO presenta a nivell VISUAL patologies rellevants sobre els elements estructurals que
el composen. La reforma sobre ell NO modifica el seu ús, per tant no augmentem ni variem la seva sobrecàrrega.
Les intervencions que es presenten en aquest projecte, que actuen sobre els elements estructurals, i en definitiva
sobre el conjunt de l’edifici, no augmenten el seu estat de càrregues.
Els elements estructurals, murs forjats i fonaments, mantenen les seves sol licitacions. Per tant podem afirmar que
complint aquesta premissa, no és necessari justificar les seves capacitats portants.Tot i així, en les primeres fases
d’actuació i un cop enderrocat els elements banals del seu interior, es realitzarà prova de càrrega en diferents
superfícies del sostre per conèixer més dades que permetin concretar les solucions constructives definides en la
reforma.

2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT
Segons llicencia d’obres i documentació aportada per la propietat, l’edifici va ser projectat i construït entre els anys
1962 i 1964.
Consta de planta baixa més dos plantes, dues més soterrani, una planta tercera de menor superfície, i per últim
una tercera de soterrani nomes ocupant una crugia de les anteriors.
L’edifici esta composat per murs de càrrega en tot el seu perímetre, amb d’altres plans verticals estructurals que
divideixen la llum entre els perimetrals en dos parts quasi per igual.
Aquest conjunt vertical defineix unes crugies horitzontals de llum màxima 5,50 metres, que es cobreixen amb uns
forjats unidireccionals de biguetes ceràmiques armades i revolto ceràmic.
Respecte els fonaments, no tenim informació de la seva composició interna, però si de la seva mida i posició, ja
que en planta soterrani 3 apareixen per sobre del nivell de la solera.
La aparença visual dels diferents elements és correcta, sense presentar patologies rellevants. Nomes destacar un
lleuger vinclament en alguns punts dels forjats.

3. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS EXISTENTS
Es realitzaran cales per verificar que la descripció geomètrica i física dels diferents elements que es presenten a
continuació. Tot previ l’inici de qualsevol intervenció sobre els elements estructurals, una vegada s’hagi realitzat o
s’estigui realitzant part de l’enderroc.

3.1 Murs perimetrals
Els murs perimetrals son estructurals i segons l'alçada on es trobin tenen secció diferents.
En planta soterrani 3 tenen un espessor de 60 cms, en planta soterrani 2 un espessor de 45 cms, i a partir
d’aquesta en les successives té un espessor de 30 cms constant.
Segons cala realitzada en el mur perimetral en el nivell de planta baixa està conformat per varies filades de
totxanes intercalades amb una fila de peça ceràmica massissa que les trava, i així successivament.

3.2 Murs centrals
Els murs centrals estan format per peces ceràmiquesmassisses. Tenen espessors diferents, i a l’igual que els
perimetrals augmenten de secció en les plantes inferiors. En planta soterrani 2 tenen un gruix de 30 cms, i a patir
d’aquesta en les successives 15 cms.



3.3 Forjats in situ ceràmic
Els forjats estructurals estan formats per biguetes ceràmiques armades in situ, i revoltons ceràmics entre elles,
segons es va poder constatar en l’obra de reforma de la planta baixa d’aquest mateix edifici. No consta d’una xapa
de compressió que lligui les diferents biguetes, però si d’un important gruix de morter sobre elles que rep
finalment el paviment.
Aquest gruix variable oscil lava entre 5 i 8 cms segons la seva posició en planta.
3.4 Fonaments
Segons plànols adjuntats a la llicencia d’obra trobem uns fonaments lineals sota el sistema demurs de carrega, que
tenen un gruix variable entre 90 i 100 cms. Es desconeix la seva potencia, la qual s’haurà de verificar en fase
d’obra.

4. QUADRE DE CARREGUES ESTAT ACTUAL

Materials: kN/m3

Formigó armat 25,0
Formigó en massa 23,0
Morter de ciment 20,0
Totxana 12,0
Acer estructural 78,5

Revestiments: kN/m2

Enguixat 0,15
Arrebossat 0,20

Elements constructius superficials kN/m2

Forjat de bigueta ceràmica armada i revolto ceràmic 2,40
Coberta plana "catalana" amb acabat ceràmic 2,50
Paviment de gres (cm de gruix) 0,20
Xapa de morter sota paviment (7 cm) 1,40
Cel ras de guix 0,20

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2,90m) kN/ml
Mur exterior 30 cm paret ceràmica de totxana 10,50
Mur de càrrega ceràmic de peçamassissa 15 cm d'espessor 8,00
Compartimentacions de maó foradat de 7 + acabats 3,00

5. DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS
5.1 Xapa de compressió
Es proposa la construcció d’una xapa de formigó que doni monolotisme al forjat. La idea és uniformar les possibles
deformacions d’aquest, NO dotar al forjat de major inèrcia.
Aquest xapa es lliga amb els elements unidireccionals amb connectors per aquesta finalitat, més l’aplicació de una
capa d’imprimació en tota la superfície de pont d'unió.
També es col loquen uns elements de barres que travessen els murs de carrega per lligar els diferents panys
contigus de cada nivell.
En els murs perimetrals, es realitza una regata per encastar la xapa i acompanyar el recolzament del forjat en el
mur. No es preveu transmetre moments als elements de càrrega verticals.
El formigó es lleuger de alta resistència amb la finalitat de no augmentar el pes propi que actualment existeix.
Es determina que la seva formació es realitzarà immediatament desprès de l’enderroc del paviment existent i el
gruix de morter sota seu. Aquests dos elements seran els últims en enderrocar, de baix a dalt, i previ
apuntalament.

Descripció: Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer de 15x15 cm , 6 i 6 mm d, de formigó estructural HLE 25 densitat 1400kg / m3 (el formigonat es
realitzarà respectant els temps d'assecat de resines i ponts d'unió ), preparació de superfície mitjançant raig de
sorra per tal d' obtenir superfícies sòlides i posterior neteja amb aire comprimit , connectors a biguetes mitjançant
barres de diàmetre 6 distribuïts segons detall, amb una quantia aproximada de 8 connectors per m2, units a
biguetes en obra mitjançant trepant previ i injecció de resina HILTI HIT RE 500, imprimació en tota la superfície de
pont d'unió fins i tot zona de murs en contacte amb xapa de compressió



5.2 Xapa de compressió. Justificació dels connectors

La connexió entre els dos formigons es realitza mitjançant un pont d'unió la resistència del qual es superior a la del
propi formigó.

S'ha previst addicionalment la col locació de connectors per solventar possibles problemes d'execució d'aplicació
del pont d'unió i que la unió estigui garantida.

Verificació de la rasant entre juntes de formigonat en sostre unidireccional.

LLUMMAXIMA VIGUETA=5m

INTEREIX=40cm

CARREGA REPARTIDA:

PES PROPI: 2.5+0.7= 3.2kn/m2

SOBRECARREGA US: 2kN/m2

RASANT DE DISSENY

Qd= (1.6x5.2x0.4x5)/2= 8.32KN

=8320/(100x250)=0.34 MPa

Rmd=33.8KN

En els trams extrems 1/4 de la llum. l'AREA NECESARIA CORRESPON A 1Ø6c/30cm.

En els trams 2/4 centrals l'AREA NECESARIA CORRESPON A 1Ø6c/60cm.

Rmd=16.9KN

Aquesta es una estimació feta amb les dades disponibles, en obra es podrà comprovar la tipologia de sostres i
s'adaptarà el num i distribució de connectors en funció de les dades obtingudes.

5.3 Estintolaments sobre parets estructurals o de tancaments
Es defineixen diferents tipus d’estintolament segons l’espessor de la paret i la carrega i la llum a salvar.
En el següent quadre s’especifiquen els tipus. La seva situació en l’edifici en la documentació gràfica

Els estintolaments estan formats per perfils UPN d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb retacat
dels perfils metàl lics amb morter lleugerament expansiu i daus de recolzament de formigó estructural HA
25/b/10/i, previ apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
l'enderroc es realitzarà amb mitjans manuals.



5.4 Justificació de les tipologies dels estintolaments
Per la comprovació dels diferents tipus d’estintolaments, s’ha determinat la carrega lineal que l’afecta a partir del
QUADRE DE CARREGUES PESOS PROPIS. ESTAT FINAL, més una sobrecàrrega d’us de 2,00 kN/m2 i una
sobrecàrrega d’envans de 1,00 kN/m2.
S’ha considerat una única hipòtesis de carrega, amb la suma de totes sense majorar, i determinat la validesa del
perfil proposat limitant la seva deformació a L/1000, estant els valors de tensió molt lluny del límit del material.
Resum DADES DE CALCUL i RESULTANTS

5.5 Reparació i reforç de nervis del sostre
Un cop realitzat l’enderroc dels elements banals de l’interior de l’edifici i només restin els elements estructurals, es
realitzarà una inspecció visual acurada de tota ella. Si es detecta que en algun punt l’armat metàl lic de les biguetes
ceràmiques dels sostre ha perdut el seu recobriment es procedirà a reparar.

_ Reparació de superfícies escrostonades en llocs puntuals de les biguetes de 20 a 30 cm, amb segregacions, escantellades,
erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivat d'armadures.

Si en la inspecció visual dels sostres existents es detectessin armats metàl lics dels nervis malmesos, oxidats en
tota o part de la seva longitud, es procedirà a la seva substitució mitjançant la construcció d’un nou nervi. (veure
detall DG.11.3.7_ DETALL)

_ Enderroc d'entrebigat amb intereix existent entre bigues ceràmiques formigonades ´´in situ´´, amb el replanteig de la zona a
enderrocar, tall dels revoltons amb radial, per tal de evitar danyar els nervis unidireccionals, repicat i retirada del revoltons, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, muntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
enrassat amb la part inferior del forjat, formació d'ancoratge a parament vertical amb acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, armat del nervi amb armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, amb armat segons projecte, i plànols de detall, i formigonat amb formigó lleuger amb hle 25/b/10/iia,
de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba.
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.500     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.500   0.00408  0.000012100  1 UPN-Max*140#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      3.200    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   0.505   0.808   0.909   0.808   0.505   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     2.424   1.616   0.808   0.000  -0.808  -1.616  -2.424     0.84  1/1789

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0018      1        0.000       2.424       0.000
   2       0.00      0.00    0.0018      2        0.000       2.424       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       4.848       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       526.0     -526.0        0.0        0.0      526.0     -526.0      1.000
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 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.600     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.600   0.00480  0.000018500  1 UPN-Max*160#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      7.130    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   1.274   2.039   2.294   2.039   1.274   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     5.734   3.823   1.911  -0.000  -1.911  -3.823  -5.734     1.57  1/1016

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0031      1        0.000       5.734       0.000
   2       0.00      0.00    0.0031      2        0.000       5.734       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000      11.468       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       988.6     -988.6        0.0        0.0      988.6     -988.6      1.000
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 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.500     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.500   0.00560  0.000027000  1 UPN-Max*180#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)     19.000    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -0.000   2.976   4.761   5.356   4.761   2.976  -0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    14.283   9.522   4.761  -0.000  -4.761  -9.522 -14.283     2.21  1/ 678

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0047      1        0.000      14.283       0.000
   2       0.00      0.00    0.0047      2        0.000      14.283      -0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000      28.566       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      1785.4    -1785.4        0.0        0.0     1785.4    -1785.4      1.000
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 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     2.600     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   2.600   0.00644  0.000038200  1 UPN-Max*200#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012



  © WINEVA  Versión  6.08  R:\10-PROJECTES\PROJECTES EN CURS\2015-01-RESIDENCIA PARC GUINARDO_E
    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      3.200    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   1.526   2.442   2.747   2.442   1.526   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     4.226   2.817   1.409  -0.000  -1.409  -2.817  -4.226     2.41  1/1078

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0030      1        0.000       4.226       0.000
   2       0.00      0.00    0.0030      2        0.000       4.226       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       8.451       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       719.0     -719.0        0.0        0.0      719.0     -719.0      1.000

  © WINEVA  Versión  6.08  R:\10-PROJECTES\PROJECTES EN CURS\2015-01-RESIDENCIA PARC GUINARDO_E

  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.800     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.800   0.00408  0.000012100  1 UPN-Max*140#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012



  © WINEVA  Versión  6.08  R:\10-PROJECTES\PROJECTES EN CURS\2015-01-RESIDENCIA PARC GUINARDO_E
    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      2.250    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   0.513   0.822   0.924   0.822   0.513   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     2.054   1.369   0.685  -0.000  -0.685  -1.369  -2.054     1.23  1/1466

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0022      1        0.000       2.054      -0.000
   2       0.00      0.00    0.0022      2        0.000       2.054       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       4.108       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       534.9     -534.9        0.0        0.0      534.9     -534.9      1.000
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  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     2.700     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   2.700   0.00480  0.000018500  1 UPN-Max*160#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      1.125    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   0.589   0.942   1.059   0.942   0.589   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     1.570   1.046   0.523  -0.000  -0.523  -1.046  -1.570     2.07  1/1304

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0025      1        0.000       1.570       0.000
   2       0.00      0.00    0.0025      2        0.000       1.570       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       3.139       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       456.7     -456.7        0.0        0.0      456.7     -456.7      1.000
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  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.600     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.600   0.00560  0.000027000  1 UPN-Max*180#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012



  © WINEVA  Versión  6.08  R:\10-PROJECTES\PROJECTES EN CURS\2015-01-RESIDENCIA PARC GUINARDO_E
    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ______________________________________________________________________________________
  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)     10.800    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   1.928   3.085   3.470   3.085   1.928   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     8.675   5.783   2.892  -0.000  -2.892  -5.783  -8.675     1.63  1/ 980

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0033      1        0.000       8.675       0.000
   2       0.00      0.00    0.0033      2        0.000       8.675       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000      17.350       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      1156.7    -1156.7        0.0        0.0     1156.7    -1156.7      1.000
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  ______________________________________________________________________________________
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.600     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.600   0.00846  0.000072000  1 UPN-Max*240#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
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  Viga continua   08/07/2016  ................................................  Pág.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)     26.500    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   4.723   7.557   8.501   7.557   4.723   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    21.253  14.169   7.084  -0.000  -7.084 -14.169 -21.253     1.50  1/1067

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0030      1        0.000      21.253       0.000
   2       0.00      0.00    0.0030      2        0.000      21.253       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000      42.506       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      1416.9    -1416.9        0.0        0.0     1416.9    -1416.9      1.000
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.200     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.200   0.00480  0.000018500  1 UPN-Max*160#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)     13.626    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   1.366   2.186   2.459   2.186   1.366   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     8.198   5.465   2.733   0.000  -2.733  -5.465  -8.198     0.95  1/1264

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0025      1        0.000       8.198      -0.000
   2       0.00      0.00    0.0025      2        0.000       8.198       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000      16.396       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      1060.1    -1060.1        0.0        0.0     1060.1    -1060.1      1.000
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   08/07/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     1.200     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   1.200   0.00480  0.000018500  1 UPN-Max*160#2

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      6.500    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   0.654   1.046   1.177   1.046   0.654   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     3.923   2.615   1.308  -0.000  -1.308  -2.615  -3.923     0.45  1/2641

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0012      1        0.000       3.923       0.000
   2       0.00      0.00    0.0012      2        0.000       3.923       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       7.845       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       507.2     -507.2        0.0        0.0      507.2     -507.2      1.000



MC 4.4 Memòria estructura. Escala exterior, estructura suport instal, pèrgola accés i murs  
urbanització 

1. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS 
 
ESCALES EXTERIOR 
La escala exterior d'emergència que es situa en un lateral de l'edifici existent, es construeix de nou amb la mateixa 
posició, configuració d'elements, i distribució de graons (perfils metàl·lics com a elements estructurals, paviment 
de religa, i barana de barrots d'acer). 
La estructura esta formada per perfils d'acer laminat que resolen els trams horitzontals i els inclinat, i que es 
recolzen sobre dos pòrtics verticals. La relació amb la estructura existent NO varia. 
 
ESTRUCTURA SUPORT ELEMENTS INSTAL.LACIONS COBERTA 
Conjunt de perfils horitzontals i verticals d'acer laminat pel suport d'elements d'instal·lacions. En una zona aquest 
estructura, es disposen dos nivells de suport. El conjunt d'estructura està rigiditzada amb tirants d'acer en 
diagonals en un dels pòrtics verticals i horitzontals. 
La seva geometria i la definició dels diferents elements esta grafiada en els plànols E09, E11 i E12. 
 
ESTRUCTURA PERGOLA FAÇANA PRINCIPAL 
En el plànol E10 es defineix una estructura de perfils d'acer laminat pel suport de lames de fusta que configuren 
una pèrgola sobre aquesta façana en el seu nivell de planta baixa. Aquesta estructura horitzontal es recolza en un 
dels seus costats directament a la façana mitjançant ancoratges puntuals que recullen el tallant. 
En el costat del voladís, un tirant d'acer a 45º, el lliga amb la façana. En obra es realitzaran les cales necessàries per 
determinar la unió i minimitzar les interaccions entre la pèrgola i l'edifici existent. 
 
MURS URBANITZACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT 
Els murs de formigó armat que es realitzen en la zona exterior, per l'adequació d'aquests espais, NO tenen la 
funció de contenció de terres. Es realitzen per delimitar espais o formalitzar elements de protecció, amb caràcter 
totalment estètic. 
Estan definits per un mur vertical de formigó armat d'espessor de 30 cms, i un fonament lineal de secció 60 per 60 
cms. Ens els dos costats de la seva secció trobem terres que anul·lant les empentes, i el seu recolzament en el 
terreny es verificarà en obra amb la potencia i estrat que garanteixin la correcta estabilitat. 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
Formigó murs urbanització 

El formigó dels elements dels espais d'urbanització, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de 
l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

o HA-25/B/20/IIa  

o nivell de control: estadístic 

- L’acer d’armar serà: 

o barres corrugades: B500S 

o malles electrosoldades: B500T 

 

  

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

Situació de projecte c s 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

(*) 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques 

màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE-08 

 
Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la unitat. 
 
ACER (Perfils laminats) 
 
ACER (Perfils laminats) S275 JR fyk=275 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat  E=210000 N/mm2 
Mòdul de rigidesa  G=81000 N/mm2 
Coeficient dilatació tèrmica 1,2x10-5 (ºC)-1 
Coeficient Poisson  =0,30 
Densitat    7.850 kg/m3 
 
Les unions entre perfils metàl·lics es realitzaran amb soldadura. Aquesta es realitzarà amb cordó continu en tot el 
seu perímetre de contacte. La “garganta” tindrà un espessor inferior a 0,7 l’espessor més elevat del elements a 
unir, i serà més gran que 0,4 l’espessor més petit de les peces a unir. 

 

3. QUADRE DE CARREGUES 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25,0 

Acer estructural 78,5 
  
Elements constructius superficials kN/m2 
Acabat de la pèrgola. Perfils de fusta  1,00 

Acabat de religa paviment escales exteriors  1,00 

Instal·lacions coberta kN/u 
Placa solar debuit 1,00 
CLimatitzadora d'aire primari 10,00 
Unitats exterior de climatització 4,00 
Sobrecarrega d'us) kN/m2 
Escala exterior 2,00 
  

  



4. COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS SOBRE L’EDIFICI 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  amb les combinacions 
d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat. 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als 
especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents: 
 

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació 

Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1.0 0 
 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten als 
especificats en el DB SE  i complementàriament en l’EHE i són els següents: 
 

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1,0 1,0 

Variable 1,0 0 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE LES TIPOLOGIES DE PERFILS 
 
Per la comprovació dels diferents tipus de perfils, s’ha determinat la carrega lineal que l’afecta a partir del QUADRE 
DE CARREGUES PESOS PROPIS. 
S’ha considerat una única hipòtesis de carrega, amb la suma de totes sense majorar, i determinat la validesa del 
perfil proposat limitant la seva deformació, estant els valors de tensió molt lluny del límit del material. 
Resum DADES DE CALCUL i RESULTANTS 
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 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   11/05/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   000                                  (Libre)
     2     1.260     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     3     5.260     0.000   000                                  (Libre)
     4     6.160     0.400   000                                  (Libre)
     5     6.760     0.400   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  20-Voladizo izquierda       1.260   0.00280  0.000013500  1 UPN-Max*180#1
     2    2  3  00-Rígida                   4.000   0.00280  0.000013500  1 UPN-Max*180#1
     3    3  4  00-Rígida                   0.985   0.00280  0.000013500  1 UPN-Max*180#1
     4    4  5  00-Rígida                   0.600   0.00280  0.000013500  1 UPN-Max*180#1

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      0.200    0.000    0.000    0.000    0.000
    2UNIFORME TOTAL   (3)      0.200    0.000    0.000    0.000    0.000
    4UNIFORME TOTAL   (3)      0.200    0.000    0.000    0.000    0.000
    3UNIFORME TOTAL   (3)      0.200   23.962    0.000    0.000    0.000  X

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000  -0.005  -0.020  -0.044  -0.078  -0.122  -0.176    0.000                0.0
   2    -0.176   0.072   0.222   0.273   0.226   0.080  -0.165    2.695                9.6
   3    -0.165  -0.054   0.052   0.153   0.249   0.340   0.426    2.642/  2.724        9.6
   4     0.426   0.360   0.293   0.223   0.151   0.076  -0.000    2.695                9.6

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -0.000  -0.047  -0.093  -0.140  -0.186  -0.233  -0.280    -1.29  1/ 974
   2     0.447   0.299   0.151   0.003  -0.145  -0.293  -0.441     1.41  1/2843
   3     0.692   0.661   0.630   0.600   0.569   0.538   0.507     0.06  1/15424
   4    -0.643  -0.665  -0.687  -0.709  -0.732  -0.754  -0.776     0.04  1/17094

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      1.29   -0.0010      1        0.000      -0.000      -0.000
   2       0.00      0.00   -0.0012      2       -2.695       0.726      -0.000
   3       0.18     -1.40    0.0005      3        0.000       0.000      -0.000
   4      -0.03     -0.82    0.0011      4       -0.000      -0.000      -0.000
   5       0.00      0.00    0.0015      5        2.695       0.776      -0.000

                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES        -0.000       1.502      -0.000
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       117.5     -117.5        0.0        0.0      117.5     -117.5      1.000
   2       278.6      -86.0       96.3       96.3      182.3     -182.3      1.000
   3       381.0     -189.4       97.3       94.4      283.7     -283.7      1.000
   4       380.0     -187.5       96.3       96.3      283.7     -283.7      1.000
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   11/05/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     2.800   000                                  (Libre)
     2     0.960     2.800   110                                  (Solo gira: Articulación)
     3     5.760     0.000   000                                  (Libre)
     4     6.760     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  20-Voladizo izquierda       0.960   0.00280  0.000013500  1 UPN-Max*180#1
     2    2  3  00-Rígida                   5.557   0.00280  0.000013500  1 UPN-Max*180#1
     3    3  4  00-Rígida                   1.000   0.00280  0.000013500  1 UPN-Max*180#1

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      0.200    0.000    0.000    0.000    0.000  X
    2UNIFORME TOTAL   (3)      0.200  -30.256    0.000    0.000    0.000  X
    3UNIFORME TOTAL   (3)      0.200    0.000    0.000    0.000    0.000  X

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000  -0.003  -0.011  -0.026  -0.045  -0.071  -0.102    0.000                0.0
   2    -0.102   0.202   0.363   0.379   0.251  -0.022  -0.438    2.540/  1.995        8.1
   3    -0.438  -0.350  -0.268  -0.191  -0.121  -0.058  -0.000    1.989                7.1

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -0.000  -0.036  -0.071  -0.107  -0.142  -0.178  -0.213    -2.05  1/ 469
   2     0.407   0.251   0.095  -0.060  -0.216  -0.372  -0.528     3.69  1/1507
   3     0.549   0.512   0.475   0.438   0.401   0.364   0.327    -0.09  1/11569

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      2.05   -0.0021      1        0.000      -0.000      -0.000
   2       0.00      0.00   -0.0022      2       -1.989       1.845       0.000
   3      -0.03     -0.48    0.0010      3        0.000      -0.000      -0.000
   4       0.00      0.00    0.0003      4        1.989      -0.327      -0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       1.517      -0.000
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                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1        68.2      -68.2        0.0        0.0       68.2      -68.2      1.000
   2       382.9     -221.0       90.7       71.3      292.2     -292.2      1.000
   3       363.3     -221.2       71.0       71.0      292.2     -292.2      1.000
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 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Pórtico Ortogonal   11/05/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fijo, empotrado)
     2     2.120     0.000   111                                  (Fijo, empotrado)
     3     0.000     2.360   000                                  (Libre)
     4     2.120     2.360   000                                  (Libre)
     5     0.000     5.560   000                                  (Libre)

     6     2.120     5.560   000                                  (Libre)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    3  4  00-Rígida                   2.120   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1
     2    5  6  00-Rígida                   2.120   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1
     3    1  3  00-Rígida                   2.360   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1
     4    3  5  00-Rígida                   3.200   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1
     5    2  4  00-Rígida                   2.360   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1

     6    4  6  00-Rígida                   3.200   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      1.600    0.000    0.000    0.000    0.000
    2UNIFORME TOTAL   (3)      1.600    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -0.498   0.009   0.314   0.415   0.314   0.009  -0.498    0.085                0.3
   2    -0.379   0.129   0.434   0.535   0.434   0.129  -0.379   -0.212               -0.6
   3     0.100   0.050   0.000  -0.050  -0.100  -0.149  -0.199   -3.597/ -3.534      -10.5
   4     0.299   0.186   0.073  -0.040  -0.153  -0.266  -0.379   -1.810/ -1.724       -5.2
   5    -0.100  -0.050  -0.000   0.050   0.100   0.149   0.199   -3.597/ -3.534      -10.5

   6    -0.299  -0.186  -0.073   0.040   0.153   0.266   0.379   -1.810/ -1.724       -5.2

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     1.724   1.150   0.575   0.000  -0.575  -1.150  -1.724     0.81  1/2602
   2     1.724   1.150   0.575   0.000  -0.575  -1.150  -1.724     1.19  1/1788
   3    -0.127  -0.127  -0.127  -0.127  -0.127  -0.127  -0.127    -0.19  1/12359
   4    -0.212  -0.212  -0.212  -0.212  -0.212  -0.212  -0.212    -0.28  1/11423
   5     0.127   0.127   0.127   0.127   0.127   0.127   0.127     0.19  1/12359

   6     0.212   0.212   0.212   0.212   0.212   0.212   0.212     0.28  1/11423
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1        0.127       3.597      -0.100
   2       0.00      0.00    0.0000      2       -0.127       3.597       0.100
   3      -0.00     -0.12   -0.0006      3       -0.000       0.000       0.000
   4       0.00     -0.12    0.0006      4        0.000       0.000      -0.000
   5       0.00     -0.20   -0.0013      5        0.000       0.000       0.000

   6      -0.00     -0.20    0.0013      6       -0.000       0.000       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       7.194       0.000

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       348.7     -343.6        2.5        2.5      346.1     -346.1      1.000
   2       368.7     -381.2       -6.2       -6.2      374.9     -374.9      1.001
   3        87.1     -296.8     -103.9     -105.8      191.0     -191.0      1.014
   4       241.0     -345.0      -50.7      -53.2      291.8     -291.8      1.013
   5        87.1     -296.8     -103.9     -105.8      191.0     -191.0      1.014

   6       241.0     -345.0      -50.7      -53.2      291.8     -291.8      1.013
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Viga continua   16/05/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     2     4.500     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)
     3     9.000     0.000   110                                  (Solo gira: Articulación)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   4.500   0.00217  0.000004958  1  TR60x140*6mm
     2    2  3  00-Rígida                   4.500   0.00217  0.000004958  1  TR60x140*6mm

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      0.100    0.000    0.000    0.000    0.000
    2UNIFORME TOTAL   (3)      0.100    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.000   0.115   0.165   0.148   0.066  -0.082  -0.296    0.000                0.0
   2    -0.296  -0.082   0.066   0.148   0.165   0.115   0.000    0.000                0.0

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     0.197   0.110   0.022  -0.066  -0.154  -0.241  -0.329     2.40  1/1875
   2     0.329   0.241   0.154   0.066  -0.022  -0.110  -0.197     2.40  1/1875

               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00   -0.0021      1        0.000       0.197       0.000
   2       0.00      0.00   -0.0000      2        0.000       0.658       0.000
   3       0.00      0.00    0.0021      3        0.000       0.197       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       1.053       0.000
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       418.1     -418.1        0.0        0.0      418.1     -418.1      1.000
   2       418.1     -418.1        0.0        0.0      418.1     -418.1      1.000
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 TÍTULO DE LA ESTRUCTURA

        Pórtico Ortogonal   16/05/2016

  DATOS DE LOS NUDOS

         Coord.X   Coord.Y   Tipo  Sop.elást(T/MM)  Def.igual(nudo)
    Nudo     m.        m.            X     Y    Z     X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fijo, empotrado)
     2     5.400     0.000   111                                  (Fijo, empotrado)
     3    -1.200     2.200   000                                  (Libre)
     4     0.000     2.200   000                                  (Libre)
     5     5.400     2.200   000                                  (Libre)

  DATOS DE LAS BARRAS

          Nudos                         Longitud    Área     Inercia
   Barra  1--2     Tipo                     m        m²        m4       Mat.     Código
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    3  4  20-Voladizo izquierda       1.200   0.00430  0.000015100  1 HEB-Max*140#1
     2    4  5  00-Rígida                   5.400   0.00430  0.000015100  1 HEB-Max*140#1
     3    1  4  00-Rígida                   2.200   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1
     4    2  5  00-Rígida                   2.200   0.00340  0.000008640  1 HEB-Max*120#1

  DATOS DE LOS MATERIALES

        Módulo de elasticidad del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONES EN LOS NUDOS

  Nudo      Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz
            T.       T.       mT.         m.         m.         m.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    3       0.000    0.200    0.000       0.0000     0.0000     0.0000
    5       0.000    0.200    0.000       0.0000     0.0000     0.0000

  ACCIONES EN LAS BARRAS

  Barra  Tipo                   A        B        C        D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    2CARGA PUNTUAL    (1)      1.000    0.400    0.000    0.000    0.000
    2CARGA PUNTUAL    (1)      3.200    0.400    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTADOS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Momentos                                   Axiles
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axil     Axil/área
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -0.000  -0.041  -0.083  -0.126  -0.171  -0.217  -0.264    0.000                0.0
   2    -0.525   0.023   0.223   0.356   0.301   0.019  -0.290   -0.187               -0.4
   3     0.152   0.083   0.014  -0.054  -0.123  -0.192  -0.260   -0.923/ -0.864       -2.6
   4    -0.122  -0.053   0.015   0.084   0.153   0.221   0.290   -0.618/ -0.559       -1.7

                              Cortantes                                Flechas
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      flecha
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -0.200  -0.207  -0.214  -0.220  -0.227  -0.234  -0.241    -0.40  1/3014
   2     0.623   0.593   0.163   0.132  -0.298  -0.328  -0.359     2.63  1/2054
   3    -0.187  -0.187  -0.187  -0.187  -0.187  -0.187  -0.187    -0.18  1/12167
   4     0.187   0.187   0.187   0.187   0.187   0.187   0.187     0.28  1/7856
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               Desplazamientos                           Reacciones
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       giro                   Fx          Fy          Fz
   Nudo     mm.      mm.    radianes     Nudo         T.          T.          mT.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1        0.187       0.923      -0.152
   2       0.00      0.00    0.0000      2       -0.187       0.618       0.122
   3      -0.19      0.37   -0.0002      3        0.000       0.000       0.000
   4      -0.19     -0.03   -0.0007      4       -0.000       0.000       0.000
   5      -0.20     -0.02    0.0010      5        0.000       0.000       0.000

                                           --------------------------------------------
                                   TOTALES         0.000       1.540      -0.030

                        Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       122.4     -122.4        0.0        0.0      122.4     -122.4      1.000
   2       241.4     -250.1       -4.4       -4.4      245.7     -245.7      1.002
   3       168.8     -221.3      -25.4      -27.1      194.2     -194.2      1.003
   4       194.0     -228.6      -16.4      -18.2      210.4     -210.4      1.002



MC 4.5 Memòria estructura. Compartiu estat tensional mig dels murs en el seu estat actual i el 
projecte 

1. Memòria 

Es presenta estudi tensional comparatiu (estat actual vs projecte) dels murs centrals que configuren l'edifici. 
ALCAT MUR 01, ALÇAT MUR 03 i ALÇAT MUR 04. 

En aquest comparatiu, es determinen a partir de l'estat de carregues de l'estat actual i el de projecte, la càrrega 
lineal que afecta a la secció de mur restant els passos en cada nivell de l'edifici. 

Es compara la tensió mitja de cada nivell, determinant el % que augmenta o disminueix. 

De les taules que s'adjunten destaquen dos valors. En l'Alçat 01-Nivell +8,75 un augment de 26,11% i en l'Alçat 03 
Costat Dret-Nivell +0,00 un de 52,82%. Ens els dos cassos el valor absolut de la tensió mitja de paret en projecte es 
INFERIOR al valor de parets en el mateix nivell en unes altres posicions de l'estat actual. 

Del comparatiu podem destacar també com gracies a la reducció del pes propi de la xapa de compressió en molts 
cassos la tensió mitja d'alguns nivells es veu reduïda de manera significativa. 

Igualment, en els trams de murs ja existents amb una menor secció, com també en els que resulten de les noves 
obertures, es projecta el seu encamisat en el seu perímetre per confinar-la i dotar-la d'una major rígides. 

En els plànols E-11-EST-ACT INT ALÇATS 01 i E-12-EST-ACT INT ALÇATS 02 es determina la posició d'aquests 
encamisats, i en el plànol E-15-EST-ACT INT DETALLS el detall d'aquests. 

(Tota les dades recollides que defineixen l'estat actual es verificaran en obra, i es prendran les mesures correctores 
oportunes en el cas que hi hagi alguna discrepància amb les presentades) 

2. Alcats murs ESTAT ACTUAL vs PROJECTE 
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MC 5 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors

MC 5.1 Terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny

La solera de l’edifici de nova execució serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix un
grau d’impermeabilitat 1 (Ks=10 9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per sota del
terra de l’edifici).

ET1: Recintes no habitables. Planta Soterrani 3. Solera de formigó armat. Gruix total 35 cm
Composició Gruix (cm)

Paviment de peça de gres porcellànic pres ambmorter adhesiu, sobre capa de morter 5

Impermeabilització ambmorter impermeabilitzant per penetració capil lar, 2kg/m2

Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. 15

Làmina de polietilè

Emmacat de graves reciclades sobre capa filtrant geotèxtil 15

DB HS 1: Solera sense intervenció ambmur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat 1
DB SI: Paviment (ceràmic) reacció al foc en recinte de risc especial: A1 > BFL s1

MC 5.2 Murs de contenció, pantalles,...,en contacte amb el terreny

El mur de contenció existent de les Plantes Soterrani 1 i 2, excepte la cuina i la bugaderia, s'aïllarà tèrmicament
per l'interior per donar compliment als requeriments tèrmics definits en el DB HE1. No es reduïrà la resta de
condicions existents..

ET3: Mur de contenció amb aïllament térmic. Planta Soterrani 1. Gruix total 50 cm
Composició Gruix (cm)

Mur de formigó armat 45

MW Pannell de llana mineral (0,040 W/mK) amb BV de paper kraft,col locat adherit 4

Placa de guix laminar acabat amb rajola ceràmica a les cambres humides i pintat amb pintura
plastica a la resta d'estances. 1,5

DB HE 1: U = 0,60 W/m2K < Umax = 0,75W/m2K (murs en contacte amb el terreny)
DB SI: Revestiment interior de recintes de risc especial amb reacció al foc: A1 > B s1,d0

El mur de contenció existent de la Planta Soterrani 3, tindrà un extradossat interior d'entramat autoportant de
perfil metàl lics i panell mineral hidròfug, previ repicat de l'acabat de morter existent. En la part inferior de la
cambra d'aire es col locarà una canal de recollida de les possibles filtracions en el mur. La canal estarà connectada
a la instal lació de sanejament prevista. En la part inferior i superior del extradossat es situaran reixes de ventilació.
La superior estarà connectada a un extractor d'aire.

MC 5.3 Façanes i Patis

Part cega de les façanes de l'edifici existent

S'intervè en les façanes existents per tal de millorar les seves prestacions tèrmiques. Es tracta de parets de fàbrica
d'obra de doble full de maó foradat, e=30cm en totes les plantes excepte la planta soterrani 2, e=45cm, i la planta
soterrani 3, e=60cm. Tè un revestiment continu exterior de morter de ciment i enguixat a l'interior. Es col.locarà
l'aïllament a l'exterior de mur existent sistema SATE, format per panells rígids de llana mineral, e=8cm, pres amb
morter adhesiu al suport i fixat mecànicament. Es realitzarà una capa de morter base amb armadura de reforç al
seu interior com a suport de la capa d'acabat continu d'estuc flexible de calç. El gruix total serà 10cm.

EV1. a: Façana d’obra de fàbrica existent revestida amb aïllament exterior SATE. Gruix total 40,0cm
Composició Gruix (cm)

Revestiment continu, bicomponent, ambmalla de reforç i acabat estuc flexible de calç. Color 1 1

MW Pannell de llana mineral (0,036 W/mK) fixat mecànicament al suport i morter adhesiu 8

Morter adhesiu 1

Mur existent de doble full de maó foradat amb acabat exterior de morter de ciment i enguixat
interior

30

Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (zones comunes) aplacat de tauler e=9mm , HPL fixat
sobre llates de HPL.

(+2)

DB HE 1: U = 0,35 W/m2K < Umax = 0,75W/m2K (murs de façana)
DB HR: RAtr = 50dBA i m = 250kg/m3
DB HS 1: R1+B2+C1/ grau d’impermeabilitat 3
DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb tancaments de sectors, resistència al foc > EI 60

Amb l'objectiu de redefinir compositivament la façana existent, s'adopta una sol.lució constructiva de la façana
diferenciada en els matxons situats entre les finestres de l'edifici existent que tindrà el mateix acabat però reduint
el gruix i amb un color Tipus 2

EV1. b: Façana d’obra de fàbrica existent revestida amb aïllament exterior SATE. Gruix total 35,0cm
Composició Gruix (cm)

Revestiment continu, bicomponent, ambmalla de reforç i acabat estuc flexible de calç. Color 2 1

MW Pannell de llana mineral (0,036 W/mK) fixat mecànicament al suport 4

Morter adhesiu 1

Mur exterior de doble full de maó foradat amb acabat exterior de morter de ciment in enguixat
interior

30

Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (zones comunes) aplacat de tauler e=9mm , HPL fixat
sobre llates de HPL.

(+2)

DB HE 1: U = 0,52 W/m2K < Umax = 0,75W/m2K (murs de façana)
DB HR: RAtr = 45dBA i m = 250kg/m3
DB HS 1: R1+B2+C1/ grau d’impermeabilitat 3
DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60

En l'arrencada de la façana es preveu un sòcol ceràmic de 30cm pres amb morter impermeabilitzat amb làmina
bituminosa per evitar humitats per capil laritat. Es col locarà panell aïllant de poliestirè expandit, e=6cm. Les
façanes tindran un grau d’impermeabilitat 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona pluviomètrica
III).
La formació de les obertures de nova execució en la façana existent es realitzarà amb sobrellinda de perfil d'acer
laminar encastat en el mur ceràmic existent. Sobre aquest perfil estarà fixat el recercat de xapa d'acer prelacada
que recull totes les obertures de la façana.
La façana que forma el badalot de l'escala s'aïllarà tèrmicament per l'exterior amb un panell rígid de llana mineral,
e=4cm pres amb morter adhesiu i fixat mecànicament al suport. Es realitzarà una capa de morter base amb
armadura de reforç al seu interior com a suport de la capa d'acabat d'estuc flexible de calç. El gruix total serà 5cm.



Part cega de les façanes de l'ampliació.

Les façanes de la part ampliada seran d’obra de fàbrica composta per un full de maó calat, e=14cm, col.locant
l'aïllament a l'exterior de mur, sistema SATE, format per panells rígids de llana mineral, e=8cm, pres amb morter
adhesiu al suport i fixat mecànicament. Es realitzarà una capa de morter base amb armadura de reforç al seu
interior com a suport de la capa d'acabat d'estuc flexible de calç. El gruix total serà 10cm. En la part interior es
realitza un trasdossat d'entramat metàl.lic autoportant i placa de guix laminar, e=15mm.

EV2. a: Façana d’obra de fàbrica revestida amb aïllament exterior SATE. Gruix total 30,00 cm
Composició Gruix (cm)

Revestiment continu, bicomponent, ambmalla de reforç i acabat estuc flexible de calç. Color 1 1

MW Pannell de llana mineral (0,036 W/mK) fixat mecànicament al suport i morter adhesiu 8

Morter adhesiu 1

Fàbrica de maó calat peça de (28x14x9cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm 14

Trasdossat interior d'entramat metàl.lic autoportant, e=45mm i placa de guix laminar, e=15mm 6

Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (zones comunes) aplacat de tauler e=9mm , HPL fixat
sobre llates de HPL.

(+2)

DB HE 1: U = 0,35 W/m2K < Umax = 0,75W/m2K (murs de façana)
DB HR: RAtr = 45dBA i m = 250kg/m3
DB HS 1: R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat 3
DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60

Els matxons situats entre les fusteries tenen el mateix acabat però reduint el gruix i amb un color Tipus 2.

EV2. b: Façana d’obra de fàbrica revestida amb aïllament exterior SATE. Gruix total 25,0cm
Composició Gruix (cm)

Revestiment continu, bicomponent, ambmalla de reforç i acabat estuc flexible de calç. Color 2 1

MW Pannell de llana mineral (0,036 W/mK) fixat mecànicament al suport i morter adhesiu 4

Morter adhesiu 1

Fàbrica de maó calat peça de (28x14x9cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm 14

Trasdossat interior d'entramat metàl.lic autoportant, e=45mm i placa de guix laminar, e=15mm 6

Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (zones comunes) aplacat de tauler e=9mm , HPL fixat
sobre llates de HPL.

(+2)

DB HE 1: U = 0,52 W/m2K < Umax = 0,75W/m2K (murs de façana)
DB HR: RAtr = 45dBA i m = 250kg/m3
DB HS 1: R2+B1+C1/ grau d’impermeabilitat 3
DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60

Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona
pluviomètrica III).
La formació de les obertures en la façana de la part ampliada es realitzarà amb sobrellinda de perfil d'acer laminar
L10.1 fixat a la llosa de formigó mitjançant tirants de perfil d'acer T50.5. Sobre aquest perfil estarà fixat el recercat
de xapa d'acer prelacada que recull totes les obertures de la façana.

S'adjunta descripció del sistema SATE.
Veure Document Complementari DC_A.9.1. Marques comercials. Sistema SATE

Obertures de les façanes

La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic de fulla oculta i envidrament laminar
de baixa emissivitat amb cambra d’aire. Totes les obertures es muntaran sobre recercat de xapa d'acer prelacat,
e=2mm. El recercat incorpora un panell aïllant rígid, e=3cm que minimitzarà el pont tèrmic en tot el seu perímetre.
Estarà fixat mecànicament al mur de suport.

En les obertures de nova execució el recercat estarà fixat a una sobrellinda de perfil d'acer laminat. En l'edifici
existent aquest perfil estarà encastat en el mur ceràmic existent. En l'ampliació la sobrellinda es fixa a la llosa de
formigó mitjançant tirants de perfil d'acer T50.5.

Les finestres formades per dos fulls oscil.lobatents tindran un perfil d'alumini entre el dos fulls que permetrà fixar
hi una barana de vidre laminar encastat en perfils U de xapa d'acer inoxidable.

Totes les finestres dels dormitoris de l'edifici existent tenen persiana enrotllable d'alumini excepte les finestres de
l'escala interior. Es situarà al calaix existent format per prefabricat ceràmic, que estarà revestit pel mateix acabat
de la façana. Es reforçarà l'aïllament tèrmic col.locant un panell aïllant rígid, e=4cm en la part superior de l'espai
interior del calaix. El registre del calaix serà de xapa d'alumini amb un panell aïllant rígid, e=4cm.

Les obertures situades en la façana sud tenen com a protecció solar exterior una gelosia fixa de lames horitzontals
de tauler de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau 30x95mm fixada al recercat de xapa d'acer i a muntants
de tub d'acer galvanitzat.

La designació dels vidres és: (interior cambra exterior).

F 01: Edifici existent. Finestra 202x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 130/65 x 120cm. Amb persiana enrotllable d'alumini als dormitoris.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=1,99 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 02: Edifici existent. Finestra 180x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 108/65 x 120cm. Amb persiana enrotllable d'alumini als dormitoris.
Amb protecció solar de lames fixes de fusta en façana sud.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=1,99 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 03: Edifici existent. Finestra 166x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 94/65 x 120cm. Amb persiana enrotllable d'alumini als dormitoris.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=2,04 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 04: Edifici existent. Finestra 130x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 62/62 x 120cm. Amb persiana enrotllable d'alumini als dormitoris.
Amb protecció solar de lames fixes de fusta en façana sud.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=2,11 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.



F 05: Edifici existent. Finestra 130x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 62/62 x 120cm.Sense persiana, als banys de la façana sud
Amb protecció solar de lames fixes de fusta en façana sud.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) translucid/ g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=2,11 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 06: Ampliació. Finestra 196x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 118/65 x 120cm. Amb cortina enrotllable 'foscurit' al dormitori.
Amb protecció solar de lames fixes de fusta en façana sud.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=1,99 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 07: Ampliació. Finestra 510x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 5 fulls oscil.lobatents 125/65/125/65/125 x 120cm.
Amb protecció solar de lames fixes de fusta en façana sud.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=2,00 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 08: Ampliació. Finestra 435x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 5 fulls oscil.lobatents 65/125/65/125/65 x 120cm.
Amb protecció solar de lames fixes de fusta en façana sud.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=1,99 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 09: Ampliació. Finestra 172x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 100/65 x 120cm.
Amb protecció solar de lames fixes de fusta en façana est.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=1,99 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 10: Edifici existent. Finestra 100x65cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 1 full oscil.lobatent 90 x 60cm. Amb protecció de xapa perforada en façana oest
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=2,22 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4

F 11: Edifici existent. Finestra 102x125cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 45/45 x 120cm. Amb protecció de xapa perforada en façana oest
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=2,22 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.

F 12: Edifici existent (PS 3). Finestra 85x115cm sense trencament de pont tèrmic i vidre senzill.
Format per 1 full oscil.lobatent 75 x 105cm. Amb protecció de xapa perforada en façana nord
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta

F 13: Edifici existent (PS 3). Finestra 165x100cm sense trencament de pont tèrmic i vidre senzill.
Format per 2 fulls oscil.lobatent 90/90 x 90cm. Amb protecció de xapa perforada en façana nord
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta

F 14: Edifici existent (PS 1). Finestra 70x80cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 1 fulls oscil.lobatents 60 x 70cm
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) translucid / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K)
DB HE 1: U=2,22 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.

B 01: Edifici existent. Balconera 175x205cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 2 fulls oscil.lobatents 85/85 x 200cm.
Amb protecció solar de calaix de persina.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 44.1 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=1,88 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior.

B 02: Ampliació. Balconera 100x215cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 1 full oscil.lobatent i ampit fix 90 x 105/110cm.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) translucid / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 3,60W/m2K) fulla oculta
DB HE 1: U=1,99 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 33dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior.
DB SEA: Força horitzontal lineal. Proteccions en habitatges=0,8 kN/ml

P 01: Edifici existent (PS 1) Porta 160x220cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 1 full batent i fix vertical 105/55 x 215cm. Amb accionament antipànic d'apertura.
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 44.1 (Uv=1,30W/m2K) / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 2,40W/m2K) Millenium plus
DB HE 1: U=1,88 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 38dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior.

P 02: Edifici existent (PS 2) Porta 120x250cm amb trencament de pont tèrmic i vidre laminar.
Format per 1 full batent, 100 x 215cm
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) translucid / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 2,80W/m2K)
DB HE 1: U=1,88 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 38dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior.



P 03: Edifici existent (PS 2) Porta 160x210cm amb trencament de pont tèrmic i vidre laminar.
Format per 1 full batent i fix vertical 90/70 x 205cm
Doble vidre baixa emissivitat amb cambra: 33.1 16 5 (Uv=1,30W/m2K) translucid / g=0,60
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 2,80W/m2K)
DB HE 1: U=1,88 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 38dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior.

En les portes exteriors existents dels Vesíbul i la Sala de PB es coll.locara barra antipànic

Les portes metàl liques situades en la planta soterrani PS3, sortida a coberta i locals de gas i residus son de xapa
d'acer galvanitza acabat pintat.

P 04: Edifici existent (PS 3). Porta de xapa d'acer 100x210cm. Sortida d'emergència.
Format per 1 full batent 90 x 205cm. Acabat amb xapa perforada

P 05: Edifici existent (PS 3). Porta de xapa d'acer 135x210cm. Sala de Calderes
Format per 2 fulls batents 80/45 x 205cm.

P 06: Edifici existent (PC). Porta de xapa d'acer 90x210cm. Sortida Coberta. Format per 1 full batent 80 x 205cm.

P 07: Porxo (PS 1). Porta de xapa d'acer 100x210cm. Local Gas i Residus. Format per un fulls batent 90 x 205cm.
Amb reixa de ventilació inferior i superior

Les portes de sortida a l'escala d'emergencia exterior, situada en la façana est, en les plantes primera i segona, la
porta de sortida a la terrassa de la planta tercera i la porta del menjador personal, son resistents al foc, EI2 60 C5.

P RF1: Edifici existent. Porta RF 120x215cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 1 full batent i fix vertical 90/20 x 210cm.
Doble vidre EI60 baixa emissivitat amb cambra: Pyrobel 25EG 10 33.1 (Uv=1,60W/m2K). / g:0,60
Fusteria_Alumini RF amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 2,40W/m2K). Millenium FR
DB HE 1: U=2,06 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 38dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior.
DB SI: Resistencia al foc EI2 60 C5.

P RF2: Edifici existent (P3). Porta RF 120x215cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat.
Format per 1 full batent 110x 210cm.
Doble vidre EI60 baixa emissivitat amb cambra: Pyrobel 25EG 10 33.1 (Uv=1,60W/m2K). / g:0,60
Fusteria_Alumini RF amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 2,40W/m2K). Millenium FR
DB HE 1: U=2,06 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 38dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior.
DB SI: Resistencia al foc EI2 60 C5.

P RF3: Edifici existent (PS 2). Porta RF 106x215cm amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa
emissivitat. Format per 1 full batent 100x 210cm.

Doble vidre EI60 baixa emissivitat amb cambra: Pyrobel 25EG 10 33.1 (Uv=1,60W/m2K). / g:0,60
Fusteria_Alumini RF amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um= 2,40W/m2K). Millenium FR
DB HE 1: U=2,06 W/m2K < Umax=3,10W/m2K / Permeabilitat a l’aire = Classe 4.
DB HR: RAtr = 38dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior.
DB SI: Resistencia al foc EI2 60 C5.

S'adjunta fitxes de característiques resistents, tèrmiques i acústiques de la fusteria tipus i de la fusteria
homologada EI2 60 c5

Veure Document Complementari DC_A.9.2. Marques comercials. Fitxes de fusteries d'alumini

Elements de protecció de les façanes

L'ampit de les finestres existents té una alçada de 75cm i disposarà d'una barana de protecció formada per un
vidre laminar 5+5mm fixat mitjançant perfils U de xapa plegada al muntant entremig de la fusteria exterior i als
brancals de xapa d'acer de les obertures. Estarà situat a una alçada total de 110cm respecte al paviment interior.
En la façana sud la protecció solar fixa també complirà com a protecció de barana. Està formada per lames fixes de
fusta de pi Flandes amb tractament autoclau, 30x95cm separades cada 15cm. Estan muntades sobre un perfil L de
35x100mm de xapa plegada, e=4mm fixada als muntants de 40x60mm i als brancals de xapa plegada d'acer.
El pas exterior situat en la planta soterrani 3 tindrà una barana formada per passamà i muntants de xapa d'acer
galvanitzat 50x10mm encastat en el paviment.
L'escala exterior formada per graons de relliga metàl lica 30x100cm, sobre perfils d'acer galvanitzat UPN160 amb
acabat pintat, tindrà una protecció formada per barana de passamà i muntants de xapa d'acer 50x10cm amb
brèndoles de rodons d'acer cada 10cm. L'escala fixa d'accés a la coberta del badalot està formada per graons de
relliga metàl lica 15x60cm, fixat a muntants de tub d'acer que sobrepassarà 100cm l'alçada del paviment de la
coberta del badalot.

DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre.
DB SEA: Força horitzontal lineal. Proteccions en habitatges=0,8 kN/ml

En Planta PB, PS 1 i PS 2 es construirà un calaix amb paret de maó calat, e=14cm amb acabat arrebossat de ciment
i pintat com a protecció dels conductes de la caldera amb una protecció al foc EI 180.

Tractament dels elements de fusta

Tots els elements de fusta situats en l'exterior tenen una Classe d'Us 3.2, amb un nivell de penetració NP3 > 6mm
en la albura de totes les cares de la peça , segons CTE:

Classe
d'Us Condicions d'exposició Exposició a

humidificació

Distribució dels agents biológics Tipus de
protecció

Mètode de
tractamentFongs Insectes

Tèrmits
Xilòfags
marins

3
Sense contacte amb el
terra. No sota coberta
(situació exposada)

Freqüent Si Si No
Mitja Immersió

Autoclau
Recomendable

profunda Autoclau

Els processos a seguir serien els següents:
1. tractament autoclau incolor amb el producte CORPOFEM JC CTPI 3 adjuntem documentació de fulla tècnica,

registre e informe a nom de SANCHEZ SANDOVAL, per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic.
Adjuntem certificat i bolletí mostra.

2. Tractament autoclau amb color amb el producte HIDROMAR CONIFERAS COLOR. Adjuntem informe de
resistència al exterior a nom de SANCHEZ SANDOVAL

3. Capa de cera repel lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur. Adjuntem fulla tècnica.

S'adjunta descripció, fitxes i certificats dels productes per al tractament dels elements de fusta.
Veure Document Complementari DC_A.9.3. Marques comercials. Tractament dels elements de fusta



MC 5.4 Cobertes i cobertes soterrades

Part massissa de la coberta

La coberta de l’edifici existent, que substitueix a la coberta i terrassa existent, serà plana, invertida amb acabat de
peça de gres porcel.lànic antilliscant, pres amb morter mixt sobre capa de morter de ciment lleugerament armada,
e=4cm. S’impermeabilitza amb làmina EPDM, e=1mm, no adherida, situada sota de l’aïllament tèrmic de panell de
poliestirè extruït XPS, e=6cm sobre capa separadora geotèxtil. Les pendents serà de formigó alleugerit, amb
pendent mínima del 2%, es situa a sobre del forjat ceràmic existent, amb una capa de formigó.
El remat serà l'ampit existent de paret de maó foradat, e=30cm, acabat arrebossat. Estarà acabat amb un remat de
xapa d'acer prelacat. La làmina impermeable remuntarà 20cm el paviment. Es col locarà un minvell ceràmic pres
amb morter de ciment.
El remat de la xemeneia dels conductes d'extracció de fums de cocció i de la caldera està format per un calaix de
paret de maó calat, e=14cm amb acabat arrebossat, amb un remat de lames fixes d'alumini prelacat.

EH1: Edifici existent: Coberta invertida plana amb acabat de graves. Gruix total 60 cm
Composició Gruix (cm)

Acabat de peça de gres porcellànic sobre capa de morter 1+4

Pannell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície llisa i
encadellat (0,034 W/mK)

6

Impermeabilització amb una làmina d'etilè propilè diè (EPDM) e=1mm, 1.3kg/m2, col locada no
adherida sobre capa separadora geotèxtil

0,01

Formació 2% pendent amb formigó alleugerit 10 (promig)

Forjat unidireccional existent de FA entrebigat de formigó. Cantell 250 mm i capa de compressió 25+5

Cambra d'aire sense ventilar 8,5

Trasdossat inferior de placa de guix 1,5

DB HE 1: U = 0,30 W/m2K < Umax = 0,50W/m2K (cobertes)
DB HR: RAtr =53dBA, m=385kg/m2

DB SI: Coberta, resistència al foc: R 30. Paviment exterior ceràmic, reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1)

La coberta de l’ampliació, serà plana, invertida amb acabat de peça de gres porcel.lànic antilliscant, pres amb
morter mixt sobre capa de morter de ciment lleugerament armada, e=4cm. S’impermeabilitza amb làmina EPDM,
e=1mm, no adherida, situada sota de l’aïllament tèrmic de panell de poliestirè extruït XPS, e=6cm sobre capa
separadora geotèxtil. Les pendents serà de formigó alleugerit, amb pendent mínima del 2%, es situa a sobre d'una
llosa de formigó armat, e=20cm.
El remat serà de bloc de morter, e=20cm, amb reblert de formigó armat i acabat arrebossat. La làmina
impermeable remuntarà i cobrirà complertament el remat que estarà acabat amb remat de xapa d'acer prelacat.

EH2: Ampliació: Coberta invertida plana amb acabat de graves. Gruix total 50 cm
Composició Gruix (cm)

Acabat de peça de gres porcellànic 1

Capa de morter de ciment lleugerament armat 4

Pannell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície llisa i
encadellat (0,034 W/mK)

6

Impermeabilització amb una làmina d'etilè propilè diè (EPDM) e=1mm, 1.3kg/m2, col locada no
adherida sobre capa separadora geotèxtil

0,01

Formació 2% pendent amb formigó alleugerit 10 (promig)

Llosa de formigó armat 20

Cambra d'aire sense ventilar 8,5

Trasdossat inferior de placa de guix 1,5

DB HE 1: U = 0,32 W/m2K < Umax = 0,50W/m2K (cobertes)
DB HR: RAtr =53dBA, m=385kg/m2

DB SI: Coberta, resistència al foc: R 60. Paviment exterior ceràmic, reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1)

La coberta del badalot de l’edifici existent, serà plana, invertida amb acabat de peça de gres porcel.lànic
antilliscant, pres amb morter mixt sobre capa de morter de ciment lleugerament armada, e=4cm.
S’impermeabilitza amb làmina EPDM, e=1mm, no adherida, situada sota de l’aïllament tèrmic de panell de
poliestirè extruït XPS, e=6cm sobre capa separadora geotèxtil. Les pendents serà de formigó alleugerit, amb
pendent mínima del 2%, es situa a sobre del forjat ceràmic existent.
El remat serà l'ampit existent de paret de maó foradat, e=15cm, acabat arrebossat.Estarà acabat amb un remat de
xapa d'acer prelacat. La làmina impermeable remuntarà 20cm el paviment. Es col.locarà un minvell ceràmic

EH3: Badalot d'escala edifici existent: Coberta invertida plana amb acabat de graves. Gruix total 45 cm
Composició Gruix (cm)

Acabat de peça de gres porcellànic sobre capa de morter lleugerament armat 1+4

Pannell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície llisa i
encadellat (0,034 W/mK)

6

Impermeabilització amb una làmina d'etilè propilè diè (EPDM) e=1mm, 1.3kg/m2, col locada no
adherida sobre capa separadora geotèxtil

0,01

Formació 2% pendent amb formigó alleugerit 10 (promig)

Forjat unidireccional existent de FA entrebigat de formigó. Cantell 250 mm i 25
DB HE 1: U = 0,30 W/m2K < Umax = 0,50W/m2K (cobertes)

DB HR: RAtr =53dBA, m=385kg/m2

DB SI: Coberta, resistència al foc: R 30. Paviment exterior ceràmic, reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1)

Elements de Protecció

L'ampit massís de les terrasses accessibles de la planta tercera de l'edifici existent té una alçada de 75cm i
disposarà d'una barana de protecció formada per un vidre laminar 5+5mm fixat mitjançant perfils U de xapa
plegada als muntants de xapa d'acer galvanitzat 50x10mm fixats mecànicament a la cara interior de l'ampit.
L'alçada total de la barana respecte al paviment serà de 110cm.

Estructura suport instal.lacions

El suport de les plaques solars i equips tèrmics situats en la coberta de l'edifici esta format per perfils d'acer
laminat. Les plaques solars es situaran sobre un entramat format per perfils UPN140 i HEB140 soldats a muntants
de perfil d'acer HEB140, de 2,40m d'alçada. Els muntants es recolzen en l'ampit de la façana nord i en el sostre de
la coberta, coincidint amb la posició del mur estructural situat enmig de la planta, separats 5,30m. Les màquines
de climatització es situaran sobre un entramat format per perfils HEB140 soldats a muntats, a 20 cm d'alçada.
Tots els elements metàl lics situats en l'exterior tindran protecció antioxidant antioxidant i pintades amb pintura
amb acabat amb pintura a la pols mineral

MC 5.5 Mitgeres

No es contemplen elements comuns amb d'altres edificis contigus.

MC 5.6 Terres en contacte amb l’exterior

EH3: Sostre porxo pati d'entrada. Gruix total 45 cm
Composició Gruix (cm)

Paviment de peça de gres porcellànic 1

Capa de morter lleugerament armada 4

Làmina aïllant impactes de Poliestirè PE 0,3

Llosa de formigó armat acabat vist. Cantell 300 mm 30

MW Pannell de llana mineral (0,036 W/mK) fixat mecànicament al suport i morter adhesiu 8

Cambra d'aire sense ventilar 8,5

Trasdossat inferior de placa de tauler mineral hidrófug 1,5

DB HE 1: U= 0,35 W/m2K< Umax=0,50W/m2K (terres en contacte amb l’exterior)
DB HR: RAtr =56dBA, m=385kg/m2

DB SI: Sostre, resistència al foc: R 60



MC 5.7 Escales i rampes exteriors.

Escala exterior

Les escales exteriors estan realitzades amb perfils d'acer laminar. Els trams d'escala i replans estan formats per
perfil UPN200. Els replans dels trams d'escala situada en la façana est es recolzen en travesser de perfil d'acer
HEB120, soldats a muntants HEB120 que neixen en la llosa del porxo exterior en el nivell de planta primera, soldats
a pletina d'acer 250x250x10mm fixada a la llosa. El replà d'escala situada en la façana nord es recolza en mènsules
formades per perfils d'acer 2xUPN200 fixat a la façana mitjançant cartel les i pletina d'acer.

Les baranes de protecció de l'escala exterior estan formades per passamà i muntants de xapa d'acer 50x10mm, de
110cm d'alçada i brèndoles de rodons d'acer 8mm cada 10cm.

MC.6 Sistemes de compartimentació interior

MC.6.1 Sistema de compartimentació interior vertical i acabats interiors

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans) de nova execució s’ha optat per la utilització de
sistemes d'entramat metàlic autoportant i placa de guix laminar, amb replè de llana mineral.

En els passos que s'han d'ampliar o obrir de nou es col locaran sobrellindes metàl liques de perfil d'acer laminat
encastat en els brancals dels passos. S'evita complertament realitzar rases pel pas d'instal.lacions en els murs
existents amb funció estructural. La descripció d'aquest elements es realitza al capítol MC 4. Sistema Estructural.

Part cega de la compartimentació interior vertical

CV1: Espais habitables no protegits . Gruix total 10 cm
Composició Gruix (cm)

Placa de guix laminat PYL e=15mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis, impermeabilitzat amb
pintura epoxi (cambres humides) o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell (zones comuns)

1,5 (+2)

Entramat metàl.lic autoportant de muntants cada 400mm, amb reblert de llana mineral 7

Placa de guix laminat PYL e=15mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis, enrajolat amb rajola
ceràmica vidriada (cambres humides) o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell (zones comuns)

1,5 (+2)

DB HR: RA =43dBA i m=25kg/m2

DB SI: Acabat interior A1 > B s1, d0

CV2: Espais habitables protegits. Divisoria dormitoris . Gruix total 10 cm
Composició Gruix (cm)

Doble placa de guix laminat PYL e=13mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis, impermeabilitzat amb
pintura epoxi (cambres humides) o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell (zones comuns)

2x1,3 (+2)

Entramat metàl.lic autoportant de muntants cada 400mm, amb reblert de llana mineral 4,8

Doble placa de guix laminat PYL e=13mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis, enrajolat amb rajola
ceràmica vidriada (cambres humides) o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell (zones comuns)

2x1,3 (+2)

DB HR: RA =52,3dBA i m=25kg/m2

DB SI: Acabat interior A1 > B s1, d0

CV3: Espais habitables protegits. Sectorització planta. Gruix total 10,6 cm
Composició Gruix (cm)

Doble placa de guix laminat PYL e=15mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis, impermeabilitzat amb
pintura epoxi (cambres humides) o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell (zones comuns)

2x1,5 (+2)

Entramat metàl.lic autoportant de muntants cada 400mm, amb reblert de llana mineral 4,6

Doble placa de guix laminat PYL e=15mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis, enrajolat amb rajola
ceràmica vidriada (cambres humides) o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell (zones comuns)

2x1,5 (+2)

DB HR: RA =52,3dBA i m=25kg/m2

DB SI: Resistència al foc: R 90 / Acabat interior A1 > B s1, d0

CV4: Divisòria Local Risc Alt. Gruix total 14,8 cm
Composició Gruix (cm)

Doble placa de guix laminat PYL e=13mm + placa FOC e=13mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis,
impermeabilitzat amb pintura epoxi en cambres humides o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell
en zones comuns

2x1,5 +1,3FOC
(+2)

Entramat metàl.lic autoportant de muntants cada 400mm, amb reblert de llana mineral 7

Doble Placa de guix laminat PYL e=13mm + placa FOC e=13mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis,
enrajolat amb rajola ceràmica vidriada en cambres humides o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre
rastrell en zones comuns

2x1,5 +1,3FOC
(+2)

DB HR: RA =52,3dBA i m=25kg/m2

DB SI: Resistència al foc: R 180 / Acabat interior A1 > B s1, d0

CV5: Trasdossat per formació de registres i reforç d'aïllament tèrmic. Gruix total 6,1 cm
Composició Gruix (cm)

Placa de guix laminat PYL e=15mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis enrajolat amb rajola
ceràmica vidriada en cambres humides o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre rastrell en zones comuns

1,5 (+2)

Entramat metàl.lic autoportant de muntants cada 400mm, amb reblert de llana mineral 4,6
DB HR: RA =10 dBA
DB HE1: R = 2,00 m2K/W
DB SI: Acabat interior A1 > B s1, d0

CV6: Trasdossat EI120 Ascensor. Gruix total 5,0 cm
Composició Gruix (cm)

Doble placa de guix laminat PYL e=25mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis 5
DB SI: Resistència al foc: R 120 / Acabat interior A1 > B s1, d0

CV6': Trasdossat EI180 Cuina. Gruix total 6,0 cm
Composició Gruix (cm)

Triple placa de guix laminat PYL e=20mm, pintat amb pintura plàstica acabat llis 6
DB SI: Resistència al foc: R 180 / Acabat interior A1 > B s1, d0

CV7: Paret interior existent. Plantes S 1, PB, P1, P2 i P3. Gruix total 16,0cm
Composició Gruix (cm)

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb acabat
llis, impermeabilitzat amb pintura epoxi en cambres humides o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre
rastrell en zones comuns

1

Paret existent de maó massis, e=14cm 14

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb acabat
llis, enrajolat amb rajola ceràmica vidriada en cambres humides o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre
rastrell en zones comuns

1

DB HR: RA =45dBA i m=150kg/m2

DB SI: Resistència al foc: R 120 / Acabat interior A1 > B s1, d0

CV8: Paret interior existent. Plantes S 2. Gruix total 31,0cm
Composició Gruix (cm)

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb acabat
llis, enrajolat amb rajola ceràmica vidriada en cambres humides o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre
rastrell en zones comuns

1

Paret existent de maó massis, e=14cm 29

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb acabat
llis, enrajolat amb rajola ceràmica vidriada en cambres humides o aplacat de tauler HPL e=9mm sobre
rastrell en zones comuns

1

DB HR: RA =45dBA i m=150kg/m2

DB SI: Resistència al foc: R 120 / Acabat interior A1 > B s1, d0



Obertures de la compartimentació interior vertical (portes i armaris)

Portes interiors de fusta, amb acabat HPL, sobre bastiment de fusta

Porta PF1:Dormitoris. 1,20 x 2,10m.
Porta de doble full batent de DM, e=40mm amb acabat HPL
DB HR: RA =30dBA

Porta PF2:Dormitoris. 1,05 x 2,10m.
Porta d'un full batent de DM, e=40mm amb acabat HPL
DB HR: RA =30dBA

Porta PF2 E: Dormitoris. 1,05 x 2,10m.
Porta d'un full batent de DM, e=40mm amb acabat HPL. Enrasada per l'exterior
DB HR: RA =30dBA

Porta PF3:Dormitoris. 0,90 x 2,10m.
Porta d'un full batent de DM, e=40mm amb acabat HPL
DB HR: RA =30dBA

Porta PF3 E: Dormitoris. 0,90 x 2,10m.
Porta d'un full batent de DM, e=40mm amb acabat HPL. Enrasada per l'exterior
DB HR: RA =30dBA

Porta PF4:Vestidors i Magatzems 0,90 x 2,20m.
Porta d'un full batent de DM, e=40mm amb acabat HPL.

Porta PF5:Bany 0,90 x 2,20m.
Porta d'un full corredís de DM, e=40mm amb acabat HPL.
DB SUA2: Amb sistema contra l’atrapament

Porta PF7:Vestidors i Magatzems 0,80 x 2,20m.
Porta d'un full batent de DM, e=40mm amb acabat HPL.

Portes interiors de vidre, sobre bastiment metal.lic

Porta PV1: Sala d'Estar P2. 2,15 x 2,20m.
Porta de doble full batent de vidre laminar 5+5mm amb ferramenta d'acer inoxidable.
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior

Porta PV2: Menjador. 1,60 x 2,20m.
Porta de doble full batent de vidre laminar 5+5mm amb ferramenta d'acer inoxidable.
DB SUA2: Resistència a l’impacte nivell 3 per al vidre interior i exterior

Mampares interiors de tauler HPL

Porta PM1:Vestidor H. Conjunt Portes 1,00 0,85 x2,20m / Divisoria 1,50 x 2,20.
Conjunt de dues portes i mampara divisoria de tauler HPL, e=11mm amb ferramenta d'acer inox
DB SUA2: Amb sistema contra l’atrapament en el bany.

Porta PM2:Vestidor D. Conjunt Portes 1,20 1,20 x2,20m / Divisoria 1,20 x 2,20
Conjunt de dues portes batents i mampara divisoria de tauler HPL, e=11mm amb ferramenta d'acer inox
DB SUA2: Amb sistema contra l’atrapament en el bany.

Portes interiors RF xapa d'acer amb acabat lacat sobre bastiment de tub d'acer

Porta RF1:Porta de compartimentació de l'escala interior. PB: 1,30 x 2,10m.
Doble porta telescópica automàtica de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a l'interior,
junta intumescent amb protecció antioxidant iacabat lacat. de 75mm de gruix total
DB SUA2: Amb sistema contra l’atrapament en portes d'apertura i tancament automatics.
DB SI: Estabilitat al foc: EI 60

Porta RF2:Porta de sectorització de l'escala interior PB, P1 i P2: 1,36 x 2,10m.
Porta de doble full batent de 0.84/0.48 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a
l'interior, junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60 mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF3:Porta de sectorització de planta, P1 i P2: 1,20 x 2,10m.
Porta d'un full batent de 1,10 x 2,05m xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a l'interior, junta
intumescent amb protecció antioxidant iacabat lacat. de 60 mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI290 C5.

Porta RF4:Porta de sectorització. Vestidors Dones PS 1, Cambra Maletes PS 3: 1,00 x 2,10m.
Porta d'un full batent de 0,90 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a l'interior,
junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60 mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF5:Porta de sectorització de Planta Coberta: 0,90 x 2,10m.
Porta d'un full batent de 0,80 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a l'interior,
junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60 mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF6:Porta de sectorització de planta. Sala PB:1,62 x 2,10m.
Porta de doble full batent 75/75 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a
l'interior, junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF7:Porta de sectorització. Cuarto Maletes. planta soterrani 3: 0,85 x 2,10m.
Porta d'un full batent 80 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a l'interior, junta
intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF8:Porta de sectorització. Magatzem General. planta soterrani 3: 1,20 x 2,10m.
Porta de dos fulls batent 80/30 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a l'interior,
junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60 mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF9:Porta de sectorització de planta. Porta vestibul independencia :1,62 x 2,10m.
Porta de doble full batent 75/75 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a
l'interior, junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF10:Porta de sectorització de planta. Porta bugaderia :1,70 x 2,10m.
Porta de doble full batent 80/80 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a
l'interior, junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.

Porta RF11:Porta de sectorització. Sala de rentavaixelles. : 1,30 x 2,10m.
Porta de dos fulls batent 60/60 x 2,05m de xapa d'acer galvanitzat, e=1.2mm, aïllament rígid a l'interior,
junta intumescent amb protecció antioxidant i acabat lacat. de 60 mm de gruix total.
DB SI: Estabilitat al foc: EI260 C5.



Acabats de paraments verticals

CA.1 Aplacat de tauler HPL, e=6mm, col.locat sobre rastrell HPL que permet ventil.lació posterior per evitar
deformacions, amb comportament de reacció al foc B s1,d0. h=220cm. Es defineix 2 tipologies:

Tipus 1: Acabat llis. Situat en paraments de zones comuns, distribuïdors i vestíbuls en P1, P2, P3 i PS 1
Tipus 2: Acabat fusta. Situat en paraments de zones comuns, capçal dels llits en dormitoris, distribuïdors

i vestíbuls en P1, P2, P3 i PS 1.

CA.2 Els paraments de placa de guix tindran un acabat llis i pintat amb pintura plàstica, a excepció de cambres
humides, zones comunes, i paraments aplacats en dormitoris.

CA.3 Revestiment mural vinílic en cambres humides i vestidors. Format de capa vinílica estampada acabat llis
a sobre de suport de cotó. 350gr/m2 adherit al suport. Classificació de reacció al foc B s1 d0. Model
NERO de VESCOM.

CA.4 Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals existents, a excepció de cambres
humides, zones comunes, i paraments aplacats en dormitoris.

CA.5 Enrajolats amb rajola de valència en tota l'alçada de paraments verticals fins al sostre i mataracons. Es
col.loca enrajolat a les cambres de neteja i el magatzem de residus situat en el porxo de la Planta S 1.

CA.6 Arrebossat de morter de ciment acabat pintat a l'interior de la Sala de Calderes de la Planta Soterrani 3

Les fusteries interiors tenen un revestiment de laminat HPL e=0,9mm. amb acabat llis (Tipus 1) o fusta (Tipus 2).
amb comportament de reacció al foc B s1,d0.

Els paraments enguixats, tant les compartimentacions verticals interiors existents com el revestiment dels sostres,
voltes d'escala i projectat de morter ignífug, tindran un acabat llis amb pintura plàstica.

En tots els elements metàl lics de reforç estructural tindran protecció antioxidant i pintura ignifugant que garanteix
REI 90 sobre rasant i REI 120 sota rasant..

Es situarà un aplacat vertical de tauler de resines adherit al suport a sobre de l'armari baix amb aigüera de la
Infermeria, Podòleg i Sala d'Estar de la Planta 1.

S'adjunta descripció, i documentació tècnica del revestiment vinílic en cambres humides
Veure Document Complementari DC_A.9.4_ Marques comercials. Revestiments Vescom

S'adjunta descripció i documentació tècnica del morter ignífug i pintura per protecció d'elements metàl.lics.
Veure DC_RM.8. Condicions de protecció contra d'incendis

S'adjunta descripció i documentació tècnica del sistema de tancament per ascensor resistent al foc RF120.
Veure DC_RM.8. Condicions de protecció contra d'incendis

S'adjunta descripció i documentació tècnica del sistema de trasdossat resistent al foc RF180.
Veure DC_RM.8. Condicions de protecció contra d'incendis

MC.6.2. Sistema de compartimentació horitzontal interior

Compartimentació horitzontal interior

Els forjats horitzontals disposaran de terra de peça de gres porcellànic, antilliscant en les cambres humides, situat
a sobre d'una lamina de protecció enfront el soroll d'impacte. Els sostres ceràmics existent no tenen un correcte
comportament estructural ja que manca una capa de compressió que doni monolitisme al forjat. Es realitza
aquesta capa de compressió de formigó previ al terra. En la cara inferior es projectarà morter ignífug per tal de
dotar al forjat del requeriment exigit enfront del risc d'incendi. L'acabat inferior serà un fals sostre de placa de guix
suspès continu, excepte en els pasos i banys que serà registrable, i fonoabsorvent en les zones comunes.

CH1 4: Sostre interior. Acabat inferior amb celras continu. Gruix total 45cm
Composició Gruix (cm)

Paviment de gres porcel.lànic pres amb morter adhesiu, antilliscant en cambres humides 1

Capa de morter lleugerament armada 4

Lámina aïllant enfront el soroll d'impacte de Poliestirè reticulat PE 0,3

Capa de compressió de formigó armat 5

Forjat unidireccional ceràmic existent amb acabat enguixat 20

Projecció de morter ignifug, amb gruix variable en funció del requeriment variable

Cambra d'aire variable

Fals sostre de placa de guix continu acabat llis, e=12,5mm; fonoabsorvent en zones comunes
Registrable en distribuïdors i cambres higièniques amb placa hidròfuga

1,25

DB SUA1: Paviment porcel.lànic antilliscant Classe 2: 35 < Rd 45, en cambres humides
DB SI: Resistencia al foc de l'estructura REI 120 (sota rasant), REI 90 (sobre rasant) Reacció al foc B s1,d0
DB HR: Celras fonoabsorvent 15,5% perforació amb vel: m=0,66 (espais en contacte amb recintes protegits)

CH5: Sostre interior. Planta Soterrani 3. Gruix total 35cm
Composició Gruix (cm)

Paviment de gres porcel.lànic pres amb morter adhesiu, antilliscant en cambres humides 1

Capa de morter lleugerament armada 4

Làmina aïllant enfront el soroll d'impacte de Poliestirè reticulat PE 0,3

Capa de compressió de formigó armat 5

Forjat unidireccional ceràmic existent amb acabat enguixat 20

Projecció de morter ignifug, amb guix variable en funció del requeriment variable

Enguixat 1
DB SUA1: Paviment porcel.lànic antilliscant Classe 2: 35 < Rd 45, en cambres humides
DB SI: Resistencia al foc de l'estructura REI 180 (sala calderes), REI 120 (magatzems) Reacció al foc B s1,d0
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MC.7.1. CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ DEL SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, 

INTAL·LACIONS I SERVEIS 

1.1. OBJECTIU 

L’ objectiu del present projecte és definir les instal·lacions de l’adequació de les plantes -

3, -2, -1, 1, 2, i 3 de la residència de gent gran “Parc del Guinardó” a Barcelona. 

Les instal·lacions es dissenyaran segons especificacions del plec de condiciones 

tècniques per aquest projecte, que es detallin en annex adjunt. 

1.2. REGLAMENTS I NORMES D’APLICACIÓ 

D’acord amb l’Article 1er.a.1 del Decret 462/1971 de 11 de Març en l’execució de les 

obres hauran d’observar-se les normes vigents aplicables sobre la construcció, a la data de 

visat del Projecte d’Execució. Amb aquest objectiu, es cita la següent relació de la Normativa 

Aplicable: 

1.2.1. NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 

Ordenació de l’edificació 

Llei 38/1999, de 5 de Novembre, de la Ordenació de la Edificació (B.O.E. núm. 266, 6 de 

novembre  del 1999) 

Codi Tècnic de la Edificació 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 

Edificació.(B.O.E. núm. 74, 28 de març del 2006) 

Redacció de Projectes i Direcció d’Obres 

Decret 462/1971, d’11 de març, pel que s’aproven les normes de redacció de projectes i 

direcció d’obres d’edificació. (B.O.E. núm. 71, 24 de març del 1971) 

Indústria i Registre Industrial 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. (B.O.E. núm. 176, 23 de juliol del 1992) 

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre pel que s’aprova el Reglament de seguretat 

contra incendis els establiments industrials. 

Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la 

Infraestructura per la Qualitat i la Seguretat Industrial. (B.O.E. núm. 32, 6 de febrer del 1996, 

Correcció d’errades BOE de 6 de març de 1996) 

Reial Decret 411/1997, de 21 de març, pel que es modifica el Real Decret 2200/1995 de 

28 desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Infraestructura per la Qualitat i Seguretat 

Industrial. (B.O.E. núm. 100, 26 d’abril del1997) 

1.2.2. SEGURETAT I SALUT 

Prevenció de Riscos Laborals 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (B.O.E. núm. 269, 10 de 

novembre del 1995) 

Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball.  

Guia tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a d’utilització de llocs de 

treball. (B.O.E. núm. 97, 23 d’abril del 1997) 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat y salut en les obres de construcció. (B.O.E. núm. 256, 25 d’octubre del 1997) 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut 

i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. (B.O.E. núm. 148, 21 de juny del 2001) 

Inici Activitats d’Empreses i Centres de Treball 

Ordre de 6 de maig de 1988, per la que es deroga la O.M. 6 oct. 1986, sobre requisits i 

dades que han reunir les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats en els 

centres de treball.  (B.O.E. núm. 117, 16 de maig del 1998) 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. (B.O.E. núm. 176, 23 de juliol del 1992) 

Condicions Acústiques en Edificis 

Reial Decret 1909/1981, de 25 de Juliol, pel que s’aprova la Norma Bàsica de Edificació 

NBE CA-81, sobre Condicions Acústiques en els Edificis. 

NBE CA-88 Condicions Acústiques en els Edificis” 

Ordre de 29 de Setembre de 1.988 (B.O.E. de 8 d’octubre del 1988) 

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l’entorn 

degudes a determinades màquines d’ús l’aire lliure. (B.O.E. núm. 52, de 1 de març del 2002) 

1.2.3. IMPACTE AMBIENTAL 

Prevenció i Control integrats de la Contaminació 

Llei 16-2002, de 1 de Juliol, de Prevenció i Control integrats de la Contaminació. (B.O.E. 

núm.157, 2 de juliol del 2002) 

Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

Decret 2414/1961, de 30-Novembre. (B.O.E. núm. 262, de 7 de desembre 1961, Correcció 

d’errors: 7-MAR-62) 

Ordre de 15-MAR-63, Instruccions complementàries per l’aplicació del Reglament 

d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, del Ministeri de la Governació. (B.O.E. de 

2 d’abril del 1963) 

AVALUACIÓ DE EL IMPACTE AMBIENTAL 

Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la llei 

d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projecte. (B.O.E. núm. 23, 26 de gener del 2008) 

Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, Reglament per l’Execució de l’Avaluació de 

el Impacte Ambiental, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (B.O.E. núm. 239, 05 

d’octubre del 1988) 

Emissions a l’atmosfera. 

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. (B.O.E. 

núm. 275, 16 de novembre del 2007) 

Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de 

desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. (B.O.E. núm 96, 22 d’abril del 1975) 

Reial Decret 430/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix noves normes sobre limitació 

d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans 

instal·lacions de combustió, i es fixen certes condicions per al control de les emissions a 

l’atmosfera de les refineries de petroli. (B.O.E. núm. 69, de 20 de març del 2004) 
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Ordre de 26 de desembre de 1995 pel desenvolupament del Real Decret 646/1991, sobre 

limitació d’emissions a l’atmosfera de grans instal·lacions de combustió en determinats 

aspectes referents a centrals termoelèctriques. (B.O.E. núm. 312, 30 de desembre del 1995) 

Reial Decret 1800/1995, de 3 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 646/1991, 

de 22 d’abril, pel que s’estableixen noves normes sobre limitació de les emissions a l’atmosfera 

de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió i es 

fixen les condicions pel control dels límits d’emissió SO2 en l’activitat de refinatge de petroli.  

(B.O.E. núm. 293, de 8 de desembre del 1995.) 

1.2.4. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids. (B.O.E. núm. 103, 30 d’abril 

del 1982) 

Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre Límits del domini sobre immobles per eliminar barreres 

arquitectòniques a les persones amb discapacitat. (B.O.E. núm. 129, 31 de maig del 1995) 

Reial Decret 556/1989, de 19 de maig, pel que s’arbitren mesures mínimes sobre 

accessibilitat en els edificis. (B.O.E. núm. 122, 23 de maig del 1989) 

Ordre de 3 de març de 1980, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, sobre Habitatges 

de Protecció Oficial : Característiques d’accessos, aparells elevadors i condicionament 

interior de les vivendes destinades a minusvàlids. (B.O.E. núm. 67, 18 de març del 1980) 

1.2.5. AIGUA (FONTANERIA) 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic - sanitaris per 

la prevenció i control de la legionel·losis. (B.O.E. núm. 171, 18 de juliol del 2003) 

Aigües de Consum Públic 

ORDRE de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el "Plec de prescripcions tècniques 

generals per canonades d’abastament d’aigua" i es crea una "Comissió Permanent de 

Canonades d’Abastament d’Aigua i de Sanejament de Poblacions" 

Comptadors 

Ordre de 28 de desembre de 1988 per la que es regulen els comptadors d’aigua freda 

(Directiva 75/33/CEE) (B.O.E. núm.55, 6 de març del 1989) 

Ordre de 30 de desembre de 1988 per la que es regulen els comptadors d’aigua calenta 

(Directiva 75/830/CEE) (B.O.E. núm. 30 de gener del 1989) 

1.2.6. APARELLS ELEVADORS 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels mateixos 

Real Decret 2291/1985, 08 novembre 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia. (B.O.E. núm. 

296, 11 de desembre del 1985, )Derogat por la Directiva 95/16/CE, excepte Arts. 10 a 15, 19 i 

24. 

Reial Decret 1314/1997, de 1 d’agost, pel que es dicten les disposicions d’aplicació a la 

directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE sobre ascensors. (B.O.E. núm. 234, 30 

de setembre del 1997) 

ITC MIE AEM-1, Instrucció Tècnica Complementària Referent a Normes de Seguretat per 

la Construcció i Instal·lació d’Ascensors Electromecànics, i les seves modificacions.(O. 23-9-

1987. B.O.E. 6-10-1987) (O. 12-9-1991. BOE 17-9-91 i B.O.E. 12-10-91) Resolució B.O.E. 11-9-91 

Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la 

que s’aproven prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-AEM1, del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció. (B.O.E 15- de maig del 1992) 

Real Decret 596/2002, de 28 de juny, pel que es regulen els requisits que han de complir-

se per la projecció, construcció, posada en servei i explotació de les instal·lacions de transport 

de persones per cable. (B.O.E núm. 163, del dimarts 9 juliol 2002). 

Reglament d’Aparells Elevadors per Obres 

Ordre de 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 

obres. (B.O.E. núm. 141, 14 de juny del 1977) 

Ordre, de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-AEM2 del Reglament d’aparells d’elevació i Manutenció referent a grues torre 

desmuntables per obra. 

Real Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 

«grues mòbils autopropulsades usades». (B.O.E . núm. 309, 24 de desembre 1996, pàg. 38375) 

1.2.7. CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

complementàries (IT) 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol de 1.998, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. (B.O.E. núm. 207, 29 d’agost del 2007) 

Calefacció, climatització i ACS 

Reial Decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 

calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb la fi de racionalitzar el seu consum 

energètic. 

Aparells a Pressió 

Real Decret 1244/1979, de 4 d’abril de 1979, pel que s’aprova el Reglament d’Aparells a 

Pressió. (B.O.E núm. 128, 29 de maig del 1979.) 

Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre, pel que es modifiquen determinats articles 

del reglament d’aparells a pressió. (B.O.E.28 novembre del 1990 i B.O.E. 24 gener del 1991) 

Real Decret 769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la 

directiva del parlament europeu i del consell, 97/23/ce, relativa als equips de pressió i es 

modifica el Real Decret 1244/1979, de 4-4-1979, que va aprovar el reglament d’aparells a 

pressió. (B.O.E. núm. 129, 31 de maig del 1999) 

Resolució de 18 de desembre de 2001, de la Direcció General de Política Tecnològica, 

per la que s’acorda la publicació de la relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Real 

Decret 769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva 

del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE relativa als equips a pressió. 

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’Aparells a Pressió. 

Ordre del 17-3-1982, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP1 

del Reglament d’Aparells a Pressió. (B.O.E. 8 d’abril del1981, Modificacions en l’Ordre 8-3-1985. 

B.O.E. 13 d’abril del 1985) 

Ordre de 6 d’octubre de 1980, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-AP2 del Reglament d’Aparells a Pressió. (B.O.E. núm. 265, 4 d’abril de novembre del 1980, 

pàg. 24575) 

Ordre de 31 de maig de 1985, Instrucció tècnica complementària MIE-AP-11 del 

Reglament d’Aparells a Pressió, referent a aparells destinats a escalfar o acumular aigua 

calenta. (B.O.E. 20 de juny del 1985) 
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Ordre de 31 de maig de 1985, Instrucció tècnica complementària MIE-AP-12 del 

Reglament d’aparells a Pressió referent a calderes d’aigua calenta. (B.O.E. 20 de juny del 

1985) 

Xemeneies Modulars Metàl·liques 

Real Decret 2532/1985, de 18 de desembre. Declaració d’obligat compliment de les 

especificacions tècniques de Xemeneies Modulars. (B.O.E. 3 de gener del 1986) 

Criteris Higiènic - sanitaris per la Prevenció i Control de la Legionel·losis 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableix els criteris higiènic – sanitaris per 

a la prevenció i control de la legionel·losis. (B.O.E. núm. 171, 18 de juliol del 2003) 

1.2.8. ENERGIES RENOVABLES 

Energia Solar 

Real Decret 891/1980, de 14 d’abril, sobre Homologació dels Panells Solars. (B.O.E.: 12 de 

maig del 1980.) 

Real Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques 

a la xarxa de baixa tensió. (B.O.E. núm. 235, 30 de setembre del 2000) 

ITE 10 Instal·lacions específiques. Es refereix a la producció d’aigua calenta sanitària i a 

l’escalfament de piscines mitjançant col·lectors solars plans de baixa temperatura instal·lats 

en obra. S’estableix una descripció general de la instal·lació, els criteris de disseny i càlcul i els 

sistemes de control. Els col·lectors han complir allò especificat en la UNE 94101. 

Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, 

per la que s’estableixen el model de contracte tipus i el model de factura per instal·lacions 

solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. (B.O.E. núm. 148, 21 de juny del 

2001) 

Ordre de 9 d’abril de 1981, Especificacions de les exigències tècniques que han de 

complir els sistemes solars per aigua calenta i climatització, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

(B.O.E. núm. 99; 25 d’abril 1981 ) 

Generació d’Electricitat 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïdes per 

la Llei 50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. (B.O.E. 

núm. 285, 28 de Novembre del 1997) 

Reial Decret 436/2004 de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a 

l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció 

d’energia elèctrica en règim especial. (B.O.E. núm. 75,  27 de març del 2004) 

Reial Decret 2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció de energia elèctrica per 

instal·lacions hidràuliques de cogeneració i altres alimentades per recursos o fonts d’energies 

renovables. (B.O.E. núm. 313) 

1.2.9. ELECTRICITAT 

General 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïes per 

la Llei 50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. (B.O.E. 

núm. 285, 28 de novembre del 1997) 

Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions 

d’energia elèctrica. (B.O.E. núm. 310, 27 de desembre del 2000) 

Reglament de Línies d’Alta Tensió 

Decret 3151/1968, de 28 de novembre, (B.O.E. 27 desembre), pel que s’aprova el 

Reglament de Línees Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, amb la rectificació d’errors. (B.O.E. 8 de 

març del 1969) 

Ordre de 6 de juliol de 1984 per la que s’aproven les instruccions tècniques 

complementàries del reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. (Inclou des de la ITC-MIE-RAT 01 

fins la ITC-MIE-RAT 20.,  B.O.E. 1 d’agost del 1984) 

Ordre de 18 d’octubre de 1984 complementària de la de 6 de juliol que aprova les 

instruccions tècniques complementàries del reglament sobre condicions tècniques i garanties 

de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació (ITC MIE-RAT 20). 

Modificacions : 

Ordre de 27 de novembre de 1987, per la que s’actualitzen les instruccions tècniques 

complementàries MIE-RAT 13 i MIE-RAT 14 del Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Ordre de 23 de juny de 1988, per la que s’actualitzen diverses instruccions tècniques 

complementàries MIE-RAT del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Ordre de 16 d’abril de 1991, per la que es modifica el punt 3.6 de la instrucció tècnica 

complementària MIE-RAT 06 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Ordre de 10 de març de 2000, per la que es modifiquen les instruccions tècniques 

complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-

RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19, del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Centres de Transformació 

Real Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condiciones Tècniques i Garanties de 

Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació. (B.O.E. 288, 1 de desembre 1982, 

pàg. 33063) 

Resolució de 19 de juny 1984, de la direcció general de l’energia, per la que s’estableixen 

normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. (B.O.E. 26 de juny del 1984) 

 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions Complementàries 

Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per 

Baixa Tensió. Inclou Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-

BT-51. (B.O.E. núm.  224, 18 de setembre del 2002) 

Escomeses, comptadors i tarifes 

Reial Decret 2949/1982, de 15 d’octubre, pel que es donen normes sobre escomeses 

elèctriques i s’aprova el reglament corresponent. (B.O.E. núm. 272 ,  12 de novembre del 1982) 

Reial Decret 1164/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes 

de transport i distribució d’energia elèctrica. (B.O.E. núm. 268, 8 de novembre del 2001) 

Reial Decret 875/1984, de 28 de Març, Reglament de Comptadors d’ús corrent. Classe 2. 

(B.O.E. 12 de maig del 1984) 
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1.2.10. FRIGORIFIQUES 

Real Decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat 

per plantes i instal·lacions frigorífiques. (B.O.E. núm. 291, 6 de desembre del 1977) 

Ordre de 24 de gener de 1978 ( Indústria i Energia ) per la que s’aproven les instruccions 

complementàries denominades instruccions MI IF segons al que indica el Reglament de 

Seguretat per Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. 

Modificacions : 

Ordre de 4 de novembre de 1992 per la que es modifica la Instrucció Tècnica 

Complementària MI-IF 005 del Reglament de Seguretat per Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. 

Ordre de 23 de novembre de 1994 per la que s’adapten al progrés tècnic les instruccions 

tècniques complementàries MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009 i MI-IF 010 del Reglament de 

Seguretat per Plantes i Instal.lacions Frigorífiques. 

Ordre 24 abril 1996, modificació de les MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 i MI-IF010. 

Ministeri d’Indústria i Energia, B.O.E. 10 de maig del 1996 

Ordre de 26 de Febrer de 1997, rectificació taula I de la MI-IF 004. Ordre 24 Abril 1996. 

Ministeri Indústria i Energia, B.O.E. 11 de març del 1997 

Ordre de 23 de desembre de 1998, modificació de les MI-IF 002,003,004,009. Ministeri 

d’Indústria i Energia B.O.E. 12 de gener del 1999 

1.2.11. GASOS I FLUÏDS COMBUSTIBLES 

Reial Decret 919/2006 , de 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució y utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementaries ICG 01 a 11”. (B.O.E. núm. 211, 4 de setembre del 2006.) 

Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, 

pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 

Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. (B.O.E. núm. 292, 5 de desembre del 1992) 

 

 

Reglament d’instal·lacions petrolíferes i instruccions tècniques complementàries ITC-MI-

IP. 

Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions 

petrolíferes. (B.O.E. núm. 23,  27 de gener del 1995.) 

Reial Decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel que s’aprova la instrucció tècnica 

complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per ús propi". (B.O.E. núm. 254, 23 

d’octubre del 1997) 

Reial Decret 2201/1995, de 28-12, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria 

MI-IP 04 "Instal·lacions fixes per distribució al por menor de carburants i combustibles petrolífers 

en instal·lacions de venta al públic". (B.O.E. núm. 41, 16 de febrer 1996) 

Modificacions: 

Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol, pel que es modifica la Instrucció Tècnica 

Complementària MI-IP02 «Parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers». (B.O.E. núm. 189, 

8 d’agost 1998) 

Reial Decret 1523/1999 de 01-10 modifica el reglament d’instal·lacions petrolíferes, 

aprovat per R.D.2085/1994 de 20-10 i les Instruccions Tècniques Complementàries MI-IP03, 

R.D.1427/1997, de 15-09 i MI-IP04, R.D. 2201/1995 de 28-12. (B.O.E. núm. 253,  22 d’octubre 

1999) 

Emmagatzematge Combustibles 

Real Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Reglament d’emmagatzematge 

de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-

2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7. (B.O.E. núm. 112, 10 de maig del 

2001) 

1.2.12. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions 

de protecció contra incendis. (B.O.E. núm. 298, 14 de desembre del 1993) 

Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre Normes de Procediment i Desenvolupament del Real 

Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 

Protecció contra Incendis i es revisa l’Annex I i els Apèndixs del mateix. (B.O.E. núm. 101, 28 

d’abril del 1998) 

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 

Real Decret 786/2001 de 06-07 aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els 

establiments industrials. (B.O.E. núm. 181, 30 de juliol  del 2001) 

Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats 

Real Decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel que s’aprova el Reglament General de 

Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. (B.O.E. núm. 267, 6 de novembre del 

1982) 

Prevenció d’Incendis en Establiments Turístics 

Real Decret 1634/1983 de 15-06-1983, de ordenació dels establiments hotelers. (B.O.E. 

núm. 144, 17 de juny del 1983) 

Ordre de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d’incendis en establiments turístics 

(B.O.E. 20 d’octubre del 1979) 

Ordre de 31 de març de 1980, per la que es modifica la de 25 de setembre de 1979, sobre 

prevenció d’incendis en establiments turístics. (B.O.E. 10 d’abril 1980) 

Circular de 10 d’abril de 1980, de la direcció general d’empreses i activitats turístiques 

esclaridora sobre prevenció d’incendis en establiments turístics. (B.O.E. número 109, 6 de maig 

del 1980) 

Plans d’Evacuació i Autoprotecció. 

Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre exercicis d’evacuació en centres docents 

d’educació general bàsica, batxillerat i formació professional.  

Ordre ministerial de 29 de novembre de 1984, del Ministeri del interior per la que s’aprova  

el manual d’autoprotecció. Guia per desenvolupament del pla d’emergència contra 

incendis i d’evacuació de locals i edificis. (B.O.E. núm. 49,  26 de febrer del 1985) 

Prevenció d’incendis en Establiments Sanitaris 

Ordre de 24 d’octubre de 1979, sobre protecció contra incendis en els establiments 

sanitaris. (B.O.E. núm. 267, 7 de novembre del 1979) 
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1.2.13. SANEJAMENT 

Aigües residuals. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

Real Decret - Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 312, 30 de desembre del1995, 

Adapta a: Directiva 91/271/CEE.) 

Real Decret 509/1996 de 15-03 de desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel 

que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. 

núm. 77, 29 de març del 1996) 

Real Decret 2116/1998 de 02-10, pel que es modifica el R.D.509/1996 de 15-03 de 

desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 251, 20 d’octubre del 1998) 

Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions. 

Ordre de 15 de setembre de 1986 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. (B.O.E. núm. 228, 23 

de setembre del 1986 ) 

1.2.14. TELECOMUNICACIONS 

Telecomunicacions 

Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions (B.O.E. núm. 264, 4 de 

novembre 2003) 

Infraestructures Comunes de Telecomunicació 

Real Decret- Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per 

l’accés als serveis de telecomunicació. (B.O.E. núm.51, 28 de febrer del 1998.) 

Real Decret 401/2003, de 4 d’abril, pel que s’aprova el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació 

en  l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. 

(B.O.E. núm. 115, 14 de maig del 2003.) 

Orde CTE/1296/2003, de 14 de maig, pel que es desenvolupa el Reglament regulador de 

les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 

telecomunicació en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 

telecomunicacions, aprovat pel reial decret 401/2003, de 4 d'abril. fitxa BOE núm. 126, 27 de 

Maig 2003 

Ordre de 7 de juny de 2000 per la que es modifica la disposició transitòria primera de 

l’Ordre de 26 d’octubre de 1999, per la que es desenvolupa el Reglament Regulador de les 

Infraestructures Comunes de Telecomunicacions per l’Accés als Serveis de Telecomunicació 

en l’Interior dels Edificis i l’Activitat d’Instal·lació d’Equips i Sistemes de Telecomunicacions, 

aprovat per el Real Decret 279/1999, de 22 de febrer. (B.O.E. núm. 148, 21 juny 2000) 

Telecomunicacions per Cable 

Real Decret 2066/1996, de 13 de setembre, pel que s’aprova el Reglament tècnic i de 

prestació del servei de telecomunicacions per cable. (B.O.E. 26 de setembre del 1996) 

MC.7.2. SISTEMES DE TRANSPORT 

La descripció dels sistemes de transport s’hi inclou al projecte d’obra civil. 

 

MC.7.3. RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

La descripció de la recollida, evacuació i tractament de residus s’hi inclou al projecte 

d’obra civil. 

MC.7.4. INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

4.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

fontaneria necessària pel condicionament de l’edifici.  

També s’indicaran els càlculs pertinents pel correcte funcionament i compliment de la 

reglamentació vigent. 

L’execució de la instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, 

el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en 

l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades 

anteriorment. 

4.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL.LACIÓ 

La instal·lació de fontaneria, estudiada en aquest apartat, es refereix a l’alimentació de 

les zones humides de l’edifici a més dels diferents punts d’alimentació del circuit de 

calefacció i producció de ACS. 

El subministrament general, s’efectuarà per la companyia subministradora, essent estricte 

el compliment de les normes particulars de la mateixa. 

4.3. ESCOMESA 

En l’edifici, el subministrament d’aigua potable des de la xarxa general, es repartirà 

mitjançant una escomesa que entrarà a l’edifici segons es detalla en plànols adjunts. 

La companyia d’aigua ens garanteix una pressió mínima a la parcel·la, conseqüentment, 

no serà necessària la instal·lació d’un grup de pressió. 

A partir del comptador, el qual anirà ubicat a una arqueta al carrer, es realitzarà 

s’alimentarà a tots els punts de consum prevists i senyalitzats en els plànols. 

El diàmetre de l’escomesa serà PE-50 . 

4.4. XARXA D’AIGUA FREDA I D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Tota la instal·lació interior d’aigua freda serà de polipropilè de la marca FUSIOTHERM sèrie 

AQUATHERM, tipus PN-16. Per la seva part, la instal·lació interior d’aigua calenta sanitària 

també serà de la marca FUSIOTHERM sèrie AQUATHERM, però en aquest cas tipus PN-20. Es 

podrà variar d’acord amb la direcció facultativa a canonada de coure, complint amb 

l’equivalència de diàmetre de canonada. 

En quant a les suportacions de les canonades, es complirà escrupolosament les 

indicacions del fabricant de les mateixes, sobretot en quant a punts fixes i dilatacions de la 

instal·lació. A la documentació gràfica s’hi inclouen detalls on apareixen aquestes 

suportacions.  

Les conduccions de la instal·lació han d’estar senyalitzades amb franges, anells i fletxes 

disposades sobre la superfície exterior de les mateixes o del seu aïllament tèrmic, en el cas de 

que en tinguin, d’acord amb el senyalat a la UNE 100100. 

La xarxa de distribució d’ACS està dissenyada de manera que redueixi al mínim temps 

entre l’obertura de les aixetes i l’arribada d’aigua calenta. Per tant, la xarxa de distribució 
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compren una xarxa de retorn que es pugui portar el més a prop possible de l’entrada del 

nuclis.  

Es col·locaran vàlvules de tall a l’entrada de cada local humit, segons s’indica en els 

plànols. 

Un tram principal de canonada PP50 baixarà a la sala de màquines de planta soterrani -

3 fins a connectar-se a un descalcificador de la marca ROSMAGUA (veure les seves 

característiques a l’estat d’amidaments) i, a partir d’aquí, alimentarà a tota la instal·lació, 

inclosa la producció d’ACS i l’emplenat de la instal·lació de calefacció (en ambdós casos, la 

connexió es farà amb canonada PP40).  

Afegir que els trams principals d’aigua calenta sanitària i el retorn seran PP40 i PP25, 

respectivament. 

Les canonades baixaran per un muntant principal i aniran distribuint l’aigua (freda, 

calenta i retorn) a cada planta. 

Indicar que no és necessària la col·locació de protecció contra retorns, donat que no es 

dona cap dels punts que s’enumeren a l’apartat 2.1.2 del HS4 del CTE. 

Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa. 

4.4.1. AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES D’AIGUA CALENTA  

Els espessors mínims d'aïllament tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre exterior 

de la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la xarxa i per a un material amb 

conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 0,040 W/(m·K) han de ser els indicats en les 

següents taules. 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE 

TRANSPORTEN AIGUA CALENTA I PASSEN PER L’INTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

  D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D   35 40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE 

TRANSPORTEN AIGUA CALENTA I PASSEN PER L’EXTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

  D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D   45 50 60 

 

4.5. CÀLCULS JUSTIFICATIUS. 

S’utilitzen com a consums unitaris dels aparells sanitaris els següents cabals d’aigua freda 

sanitària: 

Lavabo    0,10 l/s 

WC    0,10 l/s 

Dutxa    0,20 l/s 

Abocador    0,20 l/s 

Aigüera           0,20 l/s 

 

En quant a l’aigua calenta sanitària, s’ha considerat els següents cabals:  

Lavabo    0,07 l/s 

Dutxa    0,10 l/s 

Abocador    0,10 l/s 

Aigüera    0,10 l/s 

 

A l’interior de cada nucli s’aplica el següent coeficient de simultaneïtat entre els aparells: 

k
n

=
−

1

1
 

                                                      

essent n el nombre de punts de consum. 

 

Pel càlcul dels muntants generals s’aplica el  següent coeficient de simultaneïtat entre 

número de nuclis 

k
N

x N
'

( )
=

+

+

19
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essent N el nombre de nuclis. 
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4.6. CONSIDERACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els suports de les canonades de subministrament d’ACS es farà d’acord a la norma UNE 

100.152:2004. Per a la posada en marxa del sistema es tindrà en consideració realitzar la prova 

de estanquitat segons la norma UNE 14.336:2005. 

4.7. CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT 

S’utilitzen com a consums unitaris del aparells sanitaris els següents cabals d’aigua: 

TAULA DE CONNEXIONS FONTANERIA SERVEIS MÉS USUALS 

Elements 
Consums mínims 

aigua freda (l/s) 

Consums mínims 

aigua calenta (l/s) 

Diámetre PP mínim 

aparell 

Banyera de menys de 1.40 m 0.20 0.15 PP32 

Banyera de 1.40 m o més 0.30 0.2 PP32 

Dutxa 0.20 0.10 PP25 

WC 0.10 -- PP20 

WC Fluxors 1.25 -- PP40-PP63 

Lavabo 0.10 0.065 PP20 

Bidet 0.10 0.065 PP20 

Safareig Domèstic 0.20 0.10 PP20 

Safareig no domèstic 0.30 0.20 PP32 

Rentador 0.20 0.10 PP20 

Urinari amb dipòsit 0.04 -- PP20 

Urinari amb aixeta 

temporitzada 
0.15 -- PP20 

Rentadora domèstica 0.20 0.15 PP32 

Rentadora industrial 0.60 0.40 PP40 

Rentaplats domèstic 0.15 0.10 PP20 

Rentaplats industrial 0.25 0.20 PP32 

Abocador 0.20 -- PP32 

4.8. PRODUCCIÓ DE AIGUA CALENTA SANITARIA. 

Tal com es comentarà a l’apartat de la climatització, per a la producció de l’aigua 

calenta sanitària s’aprofitarà l’aigua calenta produïda per les dues calderes ubicades a sala 

de calderes ubicada a planta soterrani -3. 

Del col·lector de calefacció partiran dues canonades (impulsió i retorn) que alimentaran 

a 2 acumuladors amb capacitat per 1.500 litres cadascun. Indicar que entre la producció 

d’aigua calenta i el dipòsit s’hi instal·larà un bescanviador de plaques.  

Indicar que un dels dipòsits es connectaran a les plaques solars tèrmiques amb la finalitat 

de fer un pre-escalfament de l’aigua 

A la sortida dels acumuladors s’ha instal·lat una vàlvula TA – MATIC que barrejarà, segons 

les necessitats, l’aigua calenta procedent dels dipòsits amb aigua freda procedent de la 

xarxa i aigua del circuit de recirculació, amb la finalitat de realitzar una distribució més 

concreta segons la consigna que tinguem definida.  

D’aquí sortirà la canonada d’aigua calenta fins arribar als diferents punts de consum, 

segons s’indica en els plànols, i retornarà mitjançant la canonada de recirculació d’aigua 

calenta.  

S’annexen càlculs justificatius del volum dels acumuladors.  

La instal·lació de producció ACS compleix amb el RITE. Aquesta instrucció fa referència 

al compliment UNE 100030. 

La instal·lació està preparada per portar la temperatura de l’aigua fins a 75º C de forma 

periòdica per dur a terme la pasteurització, amb la finalitat de complir amb la normativa per 

la prevenció de la legionel·losi. S’ha dimensionat un by-pass en la vàlvula termostàtica per 

aconseguir aquesta temperatura en la xarxa de distribució. 

La temperatura d’acumulació de ACS serà de 60º C dins el dipòsit, tal i com indica la 

normativa sobre la prevenció de la legionel·la. 

4.8.1. TEMPERATURES DE PREPARACIÓ  

L'aigua calenta per a usos sanitaris (ACS) es prepararà a la temperatura mínima que 

resulti compatible amb el seu ús, considerant les pèrdues en la xarxa de distribució.  

La temperatura de preparació i emmagatzematge de l'ACS, s'han de tenir en 

consideració les regles i criteris de projecte continguts en els apartats corresponents de la 

norma UNE 100.030: 2005 "Prevenció de la legionel·la en instal·lacions d'edificis".  

4.8.2. SISTEMES DE PREPARACIÓ  

L'elecció del sistema de preparació d'ACS per a l'edifici serà d'acord amb la demanda, 

l'adequada atenció al servei i l'ús racional de l'energia.  

Per raons sanitàries, no està permès produir l'ACS barrejant aigua freda amb vapor, 

condensat o aigua de caldera.  

4.8.3. XARXES DE DISTRIBUCIÓ  

La xarxa de distribució d'ACS està dissenyada de tal manera que es redueixi al mínim el 

temps transcorregut entre l'obertura de l'aixeta i l'arribada de l'aigua calenta. Per a això, la 

xarxa de distribució està dotada d'una xarxa de retorn que es procurarà portar el més a prop 

possible a l'entrada dels nuclis situats a cada planta.  

La canonada d'entrada d'aigua freda a la central de preparació i la de retorn d'aigua 

calenta disposaran de sengles vàlvules de retenció.  

El material de les canonades ha de resistir la pressió de servei a la temperatura de 

funcionament i l'acció agressiva de l'aigua calenta. 

4.9. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS DE PARAMENTS 

El pas de les canonades cap a aules, habitacions, oficines, etc. es realitzarà sempre des 

del passadís, entrant a cada sala de manera individual. Intentar no fer passos d’instal·lacions 

entre sales. 

Les obertures practicades per a passos d’instal·lacions es segellaran completament 

mitjançant llana de roca de densitat 70Kg/m3 lleugerament pressionada i col·locada a mà.  
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4.10. SEPARACIONS RESPECTE D'ALTRES INSTAL·LACIONS  

Les canonades d'aigua freda es realitzarà de tal manera que no resultin afectades pels 

focus de calor i per tant discorren sempre separades de les canalitzacions d'aigua calenta 

(ACS o calefacció) a una distància de 4 cm, com a mínim. Quan les dues canonades estiguin 

en un mateix plànol vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per sota de la d'aigua calenta.  

Les canonades aniran per sota de qualsevol canalització o element que contingui 

dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, 

guardant una distància en paral·lel d'almenys 30 cm.  

Pel que fa a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 

TAULA DE SEPARACIONS RESPECTE ALTRES INSTAL·LACIONS 

Serveis 
Fontaneria 

Aigua calenta 
Electricitat Gas 
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Fontaneria (1) 4 4 30 --- 3 3 
 

Gas (2) 3 3 3 3 3 3 
 

Electricitat (3) 20 100 --- --- 20 100 

(1) Segons CTE HS 4 

(2) Segons Normativa UNE 60670-4:2005 

(3) Segons REBT 2002 

Nota:  

Les canonades d’aigua freda han d’anar sempre per sota de l’aigua calenta, en cas d’anar 

situades una sobre l’altre. 

Les canonades d’aigua han d’anar sempre per sota de qualsevol canalització o element que 

contingui dispositius elèctrics o electrònics. 

MC.7.5. EVACUACIÓ D’AIGÜES 

5.1. OBJECTIU 

La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar l’edifici d’unes correctes 

condicions d’evacuació de les aigües residuals i pluvials. En la present memòria descriptiva 

es definiran els sistemes i criteris adoptats per portar-la a terme. 

L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis 

d’Indústria, el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del 

compliment en l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i 

citades anteriorment. 

5.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús al que es destinarà, s’ha 

dissenyat una instal·lació de sanejament acord amb el funcionament de l’edifici. S’ha previst, 

internament, una xarxa separadora entre fecals i pluvials. Indicar que les dimensions de les 

canonades de pluvials i de fecals apareixen descrites als plànols. 

Indicar que les xarxes soterrades tant de fecals com de pluvials tindran un pendent del 

2%.  Les canonades soterrades seran de PVC tipus BD. 

Pel que fa referència a la xarxa de pluvials, a les diferents cobertes es preveu la realització 

dels pendents necessaris per conduir les aigües pluvials fins els baixants previstos, indicats en 

plànols.  

Per fer els càlculs s’ha emprat la pluviometria que marca la taula B.1 del HS 5 del CTE, que 

el cas que ens ocupa és de l’ordre de 110 mm/h. 

Cal dir que els baixants de pluvials es faran amb canonades de PVC de 110 mm. de 

diàmetre. 

Pel que fa referència a la xarxa de fecals, el present projecte contempla l’evacuació dels 

nuclis de lavabos i altres nuclis humits, cap a la xarxa municipal mitjançant canonades i 

accessoris destinats a la conducció de desguassos, tal i com s’indica als plànols. Afegir que 

tots els aparells que es connectin a la xarxa de fecals disposaran de sifons.  

Tota la instal·lació es farà amb PVC excepte a la cuina, on es farà amb coure fins arribar 

al separador de greixos. 

Els diàmetre mínim dels aparells instal·lats serà el que s’indica a la taula 4.1 del HS5 del 

CTE. 

Als baixants fecals es realitzarà un sistema de ventilació amb vàlvula airejadora, les quals 

s’ubicaran a la coberta de l’edifici. 

Les vàlvules d'airejació dels baixants seran de la marca WAVIN model STUDOR MAXIVENT 

de Ø 75 a 110 mm, en polipropilè, formada dos cossos de 75 a 110 mm. Ø exterior i interior, 

tapa d'acabament, diafragma de ventilació intern per a evitar el sifonament propi i induït del 

baixant, reixa de protecció, i junta elàstica per a unir per pressió.  

D’altra banda, per tal registrar la instal·lació i per fer les vegades de tancament hidràulic 

abans de les escomeses, s’hi instal·laran pericons i pous. 

Els pericons seran secs i disposaran d’una tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides 

interiors. Els pous, per la seva part, tindran un bastiment circular de fosa dúctil per a pou de 

registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 

124, col·locat amb morter. 

Indicar que les aigües fecals i les pluvials de l’edifici s’unificaran abans de connectar-se 

a l’escomesa existent tal i com s’indica a la documentació gràfica, la qual serà de 250 mm. 

de diàmetre. Abans de la connexió s’hi instal·larà un sifó en línia i una vàlvula antiretorn.  

Els sifons en línia estaran fabricats en PVC i seran de la marca JIMTEN amb registre 

mascle/femella, de color teula, per encolar. D’altra banda, s’hi instal·larà una vàlvula de 

retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 250 

(per a tub de 250 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i 

juntes d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada. 

Com a conclusió, indicar que tots els elements de la xarxa d’evacuació compliran amb 

el que s’especifica a l’apartat 3.3.1 del HS5 del CTE, sobretot pel que fa referència a punts 

d’unió entre baixants i col·lectors, registres, etc. 

5.3. EVACUACIÓ DE CONDENSATS DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 

S’han d’evitar els sifons d’aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la 

mànega de drenatge, segons indica el fabricant. 
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La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de connexió. Es realitzarà una 

pendent del 1% o més segons indica la UNE 100.030:2005  i es suportarà mitjançant mènsules 

amb un interval d’1 a 1.5 metres. 

Aquesta xarxa de condensats serà conduïda al baixant identificat. 

MC.7.6. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (CLIMATITZACIÓ) 

6.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte modificar la instal·lació de climatització definida al 

projecte original per adaptar el funcionament segons recomanacions d’operació i 

manteniment per a la prevenció de la propagació del SARS-CoV-2. 

6.2. JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS 

S’inclouen adjunt els càlculs de càrregues de totes les zones climatitzades. 

En els plànols i en el pressupost figuren els models dels equips que s’han obtingut després 

dels càlculs. 

El cabal d’aportació d’aire s’ha actualitzat per garantir 12,5 l/s en tots els espais de 

l’edifici. Addicionalment s’ha inclòs la extracció dels serveis de planta a l’extracció d’aire 

primari. 

A continuació, la taules de renovació d’aire primari de les habitacions i menjador. 

 

 

 

 

6.3. RECOMANACIONS DE OPERACIÓ PER LA PREVENCIO DEL SARS-CoV-2 

Segons el document “RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-CoV-2, de l’IDAE de data 30/07/2020,  

S’han considerat els següents punts per l’adaptació del projecte: 

- Cabal mínim d’aire exterior de 12,5 l/s· persona, corresponent a IDA 2. 

- Funcionament a màxima cabal exterior, eliminant la utilització de sondes de CO2. 

- Reduir al màxim o eliminar la recirculació d’aire 

- Inspecció i revisió de recuperadors rotatius per evitar porus i recirculació d’aire 

d’extracció. 

- Extracció permanent en serveis 

Per l’adaptació del projecte hem eliminat el recuperador rotatiu del climatitzador, s’ha 

definit el punt d’operació per mantenir els 12,5 l/s· persona i s’ha integrat l’extracció de serveis 

a la extracció d’aire primari per mantenir el funcionament permanent. 

6.4. CONDICIONS DE TEMPERATURA 

Es mantenen les condicions de temperatura del projecte original. Segons normes UNE 100 

– 011-91 la temperatura interior de càlcul s’ha  de considerar entre  24º C i 18º C. En aquest 

projecte es considera una temperatura de 24+/-1ºC a  l’estiu i de 22+/-1ºC a l’ hivern. 

Aportació d'aire primari

Sala Estar Planta 1 10 12,5 125,0 450,00

Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Hab Sencilla Planta 1 1 12,5 12,5 45,00

Hab Sencilla Planta 1 1 12,5 12,5 45,00

Hab Sencilla Planta 1 1 12,5 12,5 45,00

Sala Estar Planta 2 10 12,5 125,0 450,00

Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Hab Sencilla Planta 2 1 12,5 12,5 45,00

Hab Sencilla Planta 2 1 12,5 12,5 45,00

Hab Sencilla Planta 2 1 12,5 12,5 45,00

Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00

Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00

Hab Sencilla Planta 3 1 12,5 12,5 45,00

Hab Sencilla Planta 3 1 12,5 12,5 45,00

62 2790,00

RITE

Recinte Planta Ocupació
Cabal 

l/s.pers

Cabal 

l/s

Cabal

m³/h

Total  

Extracció d'aire primari i serveis de

planta

Sala Estar Planta 1 10 12,5 125,0 450,00

Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab D+D Planta 1 4 12,5 50,0 180,00

Servei Hab D+I Planta 1 3 12,5 37,5 135,00

Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Servei Planta Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab I+I Planta 1 2 12,5 25,0 90,00

Sala Estar Planta 2 10 12,5 125,0 450,00

Servei Hab D Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab D+D Planta 2 4 12,5 50,0 180,00

Servei Hab D+I Planta 2 3 12,5 37,5 135,00

Servei Hab D Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Servei Planta Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab D Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab I+I Planta 2 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab I Planta 3 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab D+I Planta 3 2 12,5 25,0 90,00

Servei Hab D Planta 3 3 12,5 37,5 135,00

Servei Hab D+D Planta 3 4 12,5 50,0 180,00

67 3015,00

RITE

Cabal 

l/s.pers

Cabal 

l/s

Cabal

m³/h

Total  

Recinte Planta Ocupació

Ventilación

ME 1 Planta Sot -2 17,66 12,50 220,8 794,70

ME 2 Planta Sot -2 5,00 12,50 62,5 225,00

23 1019,70

Cabal 

l/s

Cabal

m³/h
Recinte Planta Superficie Ocupació

Cabal 

l/s.pers

RITE

Total  
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La temperatura exterior de càlcul considerada a l’ hivern és de  0,2º C i a l’estiu és de 

29,7º C, que cobreix aproximadament el 97,5 % del total de les hores en desembre, gener, 

febrer i març per l’ hivern i juny, juliol i agost per l’estiu, segons dades estadístiques durant un 

període de 20 anys. 

D’acord amb els càlculs efectuats hem trobat les necessitats tèrmiques que es mostren 

en els càlculs d’aire condicionat. 

Així mateix, per mantenir els nivells de vibració per sota d’un  nivell acceptable, els equips 

i les conduccions s’aïllen dels elements estructurals de l’edifici, segons s’indica a la norma UNE 

100153 i a la instrucció ITE 02.2.3.2. 

6.5. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE RENOVACIÓ D’AIRE 

Els sistemes de renovació d’aire s’han definit per satisfer els cabals de 12,5 l/s· persona 

recomanades per la prevenció del SARS-CoV-2 

El climatitzador d’aire primari de les habitacions s’ha modificat per extraure l’aire dels 

serveis de les habitacions, per tant s’ha modificat el cabal d’extracció i s’ha definit un 

recuperador de calor estàtic. 

6.6. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 

Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús a que es destinarà, s’ha 

dissenyat una instal·lació de climatització d’acord amb el funcionament de cada  sala  i que 

ofereixi els màxims avantatges de confort tèrmic, d’estalvi energètic i de flexibilitat a nivell de 

producció de fred i calor de cada sala.  

S’ha plantejat un sistema de climatització mitjançant un sistema de refrigerant variable 

(VRV) per a les zones comuns i radiadors a totes les dependències. 

El nivell sonor en les zones de treball no sobrepassarà els nivells màxims indicats pel RITE. 

 

6.7. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE REFRIGERANT VARIABLE (VRV) 

D’acord amb els càlculs de càrregues tèrmiques que es reflecteixen en les fulles de càlcul, 

es dissenyarà la instal·lació de climatització mitjançant un sistema de refrigerant variable 

(VRV). 

Per a la climatització de les zones comuns es projectaran una unitat exterior tipus bomba 

de calor de la marca DAIKIN. Tanmateix es traslladarà la unitat exteriors existent actualment 

a l’edifici. Les característiques i la ubicació dels equips venen detallades als plànols i a l’estat 

d’amidaments. 

Ambdues unitats s’ubicaran segons s’indica als plànols, suportada mitjançant bancada i 

fixada al suport mitjançant amortidors de molles metàl·lics. 

Es deixarà en previsió un espai al voltant dels equips per poder manipular la unitat 

convenientment. Aquest espai serà l’ especificat pel fabricant dels equips. 

Es col·locarà un sifó en el desguàs de les unitats exteriors. 

Les dimensions i el recorregut de totes les canonades frigorífiques es reflectiran en els 

plànols de canonades frigorífiques. Indicar que la instal·lació de climatització es realitzarà 

mitjançant refrigerant tipus R-410 A.  

Les instal·lacions dels circuits s’aïllaran amb aïllament elastomèric de 19 mm com a mínim.  

Totes les canonades discorreran per l’ interior de l’edifici. Si tinguessin que discórrer per 

l’exterior de l’edifici s’aïllaran amb aïllament elastomèric i amb un recobriment d’alumini per 

protegir l’aïllament de les dures condiciones exteriors. 

Es disposarà de sifons si la instal·lació ho requereix. 

Les unitats interiors seran de terra excepte a la sala d’estar de planta 2, en la qual 

aquestes seran tipus cassette. Indicar que s’ubicaran on s’indica als plànols. Les 

característiques de totes elles es reflectiran en els plànols i a l’estat d’amidaments.   

El sistema mantindrà les temperatures a un nivell confortable, sense fluctuacions.  

Cada instal·lació individual permet l’ajust del comandament de funcionament de 

refrigeració/calefacció en funció de la temperatura desitjada del local.  

El termòstat es col·locarà en la paret i en posició vertical a prop d’algun retorn i a una 

alçada no superior a 1,80 metres. La temperatura de regulació recomanada serà de 23/24 

ºC a l’estiu i 20/22 ºC a l’ hivern. 

6.8. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ AMB AIGUA 

6.8.1. CIRCUIT DE PRODUCCIÓ D’AGUA FREDA I CALENTA CALENTA 

La producció d’aigua calenta pels radiadors es durà a terme mitjançant dues calderes 

de condensació de la marca BUDERUS ubicades a dintre d’una sala situada a la planta 

soterrani -3. 

Les característiques de la caldera venen detallades en els plànols i a l‘estat 

d’amidaments. Tanmateix, tots els elements requerits pel funcionament d’aquests equips 

(valvuleria, dipòsit d’expansió, etc.) venen detallats en plànols adjunts i en el corresponent 

pressupost. 

6.8.2. CIRCUIT DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 

DISTRIBUCIÓ INTERIOR 

El circuit de calefacció estarà format per una xarxa de canonades que distribuiran l’aigua 

calenta des dels col·lectors fins a arribar als radiadors mitjançant una bomba de 

recirculadora. 

Indicar que al col·lector de calefacció s’ha previst un circuit pels radiadors i un altre per 

a la producció d’ACS, tal i com s’hi indica a l’apartat de fontaneria. 

Les canonades es realitzaran amb polipropilè i aniran aïllades amb ARMAFLEX. Les seves 

dimensions vindran reflectides en els plànols i el gruix de l’aïllament s’ha dimensionat segons 

s’indica al RITE. 

S’ha de precisar que tant les canonades com els aïllaments s’han dimensionat per a una 

diferència de temperatura de 15º C en el cas de la caldera. 

Tots els ramals de cada planta en els circuits a cabal constant portaran vàlvules de talls 

seccionadores en la impulsió; les de retorn, per la seva part, seran de regulació de cabal 

(tipus TOUR ANDERSSON). 

Consideracions Generals de la Normativa 

Les conduccions de la instal·lació han d’estar senyalitzades amb franges, anells i fletxes 

disposades sobre la superfície exterior de les mateixes o del seu aïllament tèrmic, en el cas de 

que en tinguin, d’acord amb el que s’assenyala al RITE. 

Les connexions, unions, suports, purgues, etc. dels diferents elements d’una instal·lació es 

realitzaran d’acord amb el RITE 

Les connexions entre equips amb parts en moviment i canonades s’efectuaran 

mitjançant elements flexibles. 

OMPLIMENT DELS CIRCUITS DE CLIMATITZACIÓ 
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L’alimentació es farà per mitjà d’un dispositiu o aparell que servirà al mateix temps per 

reposar manual o automàticament les pèrdues d’aigua. El dispositiu haurà de ser capaç de 

crear una solució de continuïtat en cas de caiguda de pressió en la xarxa d’alimentació. 

Abans del dispositiu de reposició es disposarà d’una vàlvula de retenció i un comptador, 

precedides per un filtre de malla metàl·lica. Les vàlvules d’intercepció seran del tipus d’esfera, 

assentament o cilindre. El diàmetre mínim de les connexions s’elegirà d’acord amb la taula 

següent: 

TAULA DE CANONADES D’ALIMENTACIÓ SEGONS RITE 

Potència Tèrmica de  

la instal·lació  

(kW) 

Diàmetre nominal mínim de la canonada 

d’alimentació  

(mm.) 

Calor  Fred 

P≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 

150 < P ≤  500 25 32 

500 < P 32 40 

BUIDAT DE CIRCUITS DE CLIMATITZACIÓ 

Totes les xarxes de distribució d’aigua han d’estar dissenyades de tal forma que puguin 

buidar-se total i parcialment. 

Els buidats parcials de la xarxa es faran usualment per la base de les columnes, a través 

d’un element el diàmetre del qual serà, com a mínim, igual a 20 mm.  

El buidat total es farà pel punt més baix de la instal·lació, quan aquesta sigui accessible 

a través d’un element, el diàmetre del qual es determina a partir de la potència tèrmica de 

la instal·lació, en la taula següent: 

TAULA DE CANONADES DE BUIDAT SEGONS RITE 

Potència Tèrmica de  

la instal·lació  

(kW) 

Diàmetre nominal mínim de la canonada de buidat 

(mm) 

Calor  Fred 

P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 

150 < P ≤ 500 32 40 

500 < P 40 50 

Els sistemes d’expansió es dissenyaran d’acord amb la UNE 100155:2004 i es situaran en 

els circuits d’acord amb els plànols. 

En els circuits de gran longitud tant horitzontals com verticals, s’han de compensar els 

moviments de les canonades mitjançant compensadors de dilatació d’acord amb el que 

estableix la norma UNE 100.156. En el cas d’utilització de canonades de materials plàstics es 

tindran en compte els codis de bona pràctica UNE 53.394, UNE 1.452-6 i UNE 53.495-2. 

Per prevenir els efectes de cops d’ariet, provocant obertura ràpida o tancament 

d’elements com vàlvules, o la posada en marxa de bombes, s’han d’instal·lar elements 

amortidors en els punts propers als elements que els provoquin, segons la IT 1.3.4.2 

Totes les bombes i vàlvules automàtiques s’han de protegir mitjançant filtres de malla o 

tela metàl·lica, situats aigües amunt de l’element a protegir, tal i com s’indica en els plànols. 

6.8.3. RADIADORS 

Els radiadors estaran destinats a vèncer les càrregues tèrmiques interiors i exteriors pel que 

les característiques següents estaran d’acord amb els càlculs realitzats. 

Els radiadors seran d’alumini ROCA DUBAL 70 excepte als banys i els vestíbul d’entrada 

de planta baixa on seran, respectivament, PC-800 i AV-1800. Cada radiador portarà els seus 

suports, un purgador automàtic i una vàlvula bitub de 1/2”. 

Indicar que a tot arreu la temperatura es regularà mitjançant un termòstat i una vàlvula 

de 3 vies; als banys, passadissos i vestidors, per la seva part, la regulació es durà a terme 

mitjançant una vàlvula termostàtica. 

Per a la connexió dels radiadors regulats mitjançant termòstats s’han considerant els 

següents elements:  

* 2 Vàlvules de bola. 

* 1 Vàlvula de seient  

* 1 Vàlvula de 3 vies amb servomotor 

* 1 Vàlvula d'equilibrat  

Les diferents dimensions de radiadors apareixen especificats a la documentació gràfica. 

6.9. QUALITAT DE CONFORT TÈRMIC 

La utilització de l’aire com a mitjà de climatització d’un local aporta un major nivell de 

confort tèrmic. L’aire condicionat permet garantir un clima interior de més qualitat ja que té 

en consideració els conceptes de temperatura i humitat. 

Aquesta instal·lació s’ha dissenyat de manera que cada local disposi de les millors 

condicions de confort. 

Es pretén dotar a les sales d’un sistema de climatització que ens condicioni les zones 

segons les necessitats de cada moment. 

6.10. CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ D’AIRE I ACCESSORIS 

Els conductes d’aire i els seus accessoris s’hauran d’instal·lar segons indica la IT 1.2.4.2  

S’han d’instal·lar obertures de servei a les xarxes de conductes per facilitar la seva neteja; les 

obertures es situaran segons indicat a la UNE 100.030:2005 i a una distància màxima de 10 m. 

Per a tot tipus de conductes. A tal efecte es poden utilitzar les obertures per l’acoblament a 

unitats terminals. 

Quan es travessi un element al que se li exigeix una determinada resistència al foc, la 

solució constructiva del conjunt ha de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència. 

6.10.1. UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE 

Les safates de recollida de condensats de les bateries de refredament i deshumidificació 

es mantindran seques mitjançant una canonada de drenatge amb un pendent mínim del 

2%, connectada a una xarxa independent de desguàs o a la de l’edifici mitjançant sifó, 

segons la  UNE 100.030:2005. 
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6.10.2. CONSIDERACIONS GENERALS 

Per a la correcta estanquitat dels conductes de xapa segons s’indica en la norma UNE 

UNE-EN 1507:2007 serà necessari tancar les unions transversals i longitudinals en els conductes 

de classe M.1 i M.2. 

Les unions realitzades en els conductes de xapa seran conforme la norma UNE-EN 

1507:2007. 

Els canvis de secció es realitzaran amb unions d’un 20 % o del 30 % segons el flux d’aire 

sigui divergent o convergent, respectivament. 

Les unions dels conductes circulars de xapa metàl·lica es realitzaran segons la norma UNE-

EN 1507:2007. 

6.10.3. SUPORTS HORITZONTALS PER A CONDUCTES DE XAPA 

Dimensions i separació de suports per a conductes rectangulars : 

 

TAULA SEGONS NORMA UNE-EN 12236:2003 

Màxima suma  

dels costats o 

semiperímetre. 

Distància entre parelles de suports (m) 

3 2.4 1.5  1.2 

  Platines Barretes Platines Barretes Platines Barretes Platines Barretes 

m mm mm mm mm mm mm mm mm 

1.8 25x8 6 25x8 6 25x8 6 25x8 6 

2.4 25x12 8 25x10 6 25x8 6 25x8 6 

3 25x15 10 25x12 8 25x8 6 25x8 6 

4.2 40x15 12 25x15 10 25x12 8 25x12 8 

4.8 - 12 40x15 12 25x15 8 25x15 8 

>4.8  Es requereix un estudi de pesos         

 

Dimensions i separació de suports per a conductes circulars: 

TAULA SEGONS NORMA UNE-EN 12236:2003 

Dimensions i suports per a conductes circulars 

Diàmetre Platines 

mm. mm 

<= 600 1x25x8 

601 a 900 1x25x12 

901 a 1200 1x25x15 

1201 a 1500 2x25x12 

1501 a 2000 2x25x15 

TAULA SEGONS NORMA UNE-EN 12236:2003 

Distància màxima: 3,5 m 

6.10.4. SUPORTS VERTICALS PER A CONDUCTES DE XAPA 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a una paret vertical, 

segons UNE-EN 12236:2003. 

La distància màxima permesa entre suports verticals s’ajustarà als següents criteris : 

Fins a 8 m per a conductes circulars de fins a 800 mm. de diàmetre i conductes 

rectangulars fins a 2 m de perímetre. 

Fins a 4mts. per a conductes de dimensions superiors a les citades anteriorment. 

6.11. MANTENIMENT 

La instal·lació a través de climatitzadors permet fer un manteniment racionalitzat 

controlant cada aparell amb la única intervenció de neteja de filtres un cop a l’any. La resta 

de maquinària (bombes de circulació, caldera, planta refredadora,...) i valvuleria 

requereixen les típiques supervisions d’una instal·lació de climatització. 

6.12. NIVELL SONOR 

Estudi de l’emissió de soroll i vibracions dels diferents equips d’instal·lacions i la col·locació 

de diferents elements correctors acústics per acomplir la normativa vigent i s’aconsegueixi un 

nivell de confort general que no superin el nivells sonor màxims exigits. 

Tots els elements mecànics susceptibles de produir sorolls i vibracions (climatitzadors, 

bombes, etc.) es col·locaran sobre suports elàstics, antivibradors degudament dissenyats, per 

evitar la transmissió de vibracions a l’edifici i/o sobre suports flotants de formigó. 

6.12.1. CARACTERITZACIÓ DE LES FONTS DE SOROLL 

La maquinaria de l’activitat, considerada com a font sonora, que podria alterar la 

qualitat acústica de la mateixa o de les activitats veïnes, serà la que es detalla a continuació: 

Codi Maquinaria 
Potència sonora  

dB(A) 

CL-01 (A) Climatitzador aire primari (Aportació) 83,2 

CL-01 (E) Climatitzador aire primari (Extracció) 83,8 

UE-01 (2 uts.) RXYQ10T 79 

UE-02 RXYQ12T 81 

6.12.2. EXPRESSIONS DE CÀLCUL 

Expressions per al càlcul exterior e interior 

Nivell de potència acústica (Lw): constitueix la forma més habitual d’expressar la 

potència radiada per una font sonora. S’expressa en dB PWL. 

El Lw es defineix com: 

 

On: 
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W = potència acústica radiada per la font sonora en consideració 

Wref = potència acústica de referència  (= 10-12 W) 

 

Atenuació sonora exterior: Per a avaluar la incidència de la maquinaria situada en la 

coberta, respecte a les edificacions properes, es calcularà la pressió sonora que es produeix 

utilitzant la següent expressió: 

 

On: 

Lw: Potència sonora de la suma de les fonts 

Lp: Pressió sonora a una distancia D en dB(A) 

D: Distancia entre la font sonora i l’oient (m) 

 

Suma de Fonts: L’expressió de càlcul utilitzada per a la suma de les potències sonores de 

totes les fonts serà la següent: 

 

On:  

LT = Potència sonora total de la suma de fonts múltiples dB(A) 

Li  = Potència sonora de cada focus o font emissora dB(A) = Lw1, Lw2, Lw3, ... , Lwn 

6.12.3. HORARI DE FUNCIONAMENT 

Es considera que la maquinaria funcionarà de forma discontinua durant tot el dia (matí, 

tarda, nit). 

6.12.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT 

Estatal 

- Ley del Ruido 37/2003, de 17 de noviembre. 

- RD 1513/2005, de 16 de diciembre de 2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, Ley del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- RD 1367/2007, de 19 de octubre de 2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

- RD 1675/2008, de 17 de octubre de 2008, por el que se modifica el Real Decreto 

1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 

CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. 

- Modificación por Orden VIV/984/2009, de 15 de Abril de 2009. 

- Disposición 15059 del BOE nº 230 de 2009, que modifica y corrige errores y  las erratas 

de la Orden VIV/984/2009, de 15 de Abril de 2009. 

Autonòmic 

- Llei del soroll 16/2002, del 28 de juny de 2002, protecció contra la contaminació 

acústica. 

- Decret 176/2009, del 10 de Novembre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002 del 28 de juny, protecció contra la contaminació acústica i adapta els diferents 

índexs i avaluacions del RD 1367/2007, de 19 de octubre de 2007, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, Ley del Ruido. 

Municipal 

La normativa de referència en matèria de contaminació acústica a Barcelona és 

l’Ordenança  del Medi Ambient, títol 4, així com els valor límits de l’annex II.7 A i B de 

l’ordenança. 

6.12.5. NIVELLS DE REFERÈNCIA MÀXIMS EXTERIORS 

Els carres pròxims de l’activitat tenen diferents nivells de sensibilitat acústica. Els valors límits 

d’immissió en ambient exterior en funció de la zona de sensibilitat acústica i l’horari són: 

Carrer 
Valors de immissió 

(7-21h) (21-23h) (23-7h) 

C/Garriga i Roca, 62  65-70 65-70 60-65 

6.12.6. CÀLCULS DE LA IMMISSIÓ DE LA MAQUINÀRIA ENVERS L’EXTERIOR 

Per al càlcul del nivell sonor exterior s’ha tingut en compte la ubicació de la maquinària 

fins al límit de façana i l’emissió sonora dels diferents equips. 

Utilitzant les fórmules detallades s’obté el següent resultat agafant una distància de 

referència de 15 metres respecte a la façana més propera: 

Maquinaria Nº unitats 
Lw 

dB(A) 

D 

(metres) 

Lp  

dB(A) 

CL-01 (A) 1 83,2 15 

57,13 
CL-01 (E) 1 83,8 15 

UE-01 2 79 15 

UE-02 1 81 15 

Com que el nivell sonor és inferior a 60 dB(A), en tots els casos previstos estem per sota 

dels marcats a l’ordenança tant pel dia com per la nit. 

MC.7.7. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECÍFICS 

7.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

ventilació necessària pel condicionament de l’edifici.  

També s’indicaran els càlculs pertinents pel correcte funcionament i compliment de la 

reglamentació vigent. 

L’execució de la instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, 

el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en 

l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades 

anteriorment. 

7.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ 

S’ha de destacar dos sistemes  de ventilació: magatzems i serveis per un costat (en els 

que no hi haurà recuperació de calor) i zones comuns per un altre (en els que sí hi haurà).  
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Pel disseny dels cabals de ventilació es començarà pel descrit en el RITE. S’aplicaran els 

criteris següents: 

SALES APORTACIÓ EXTRACCIÓ 

Lavabos i Magatzems --- 90-180 m³/h sala 

Habitacions, sales d’estar, 

gimnàs, despatxos 
45 m³/h persona 45 m³/h persona 

Menjador / Bugaderia 30 m³/h persona 30 m³/h persona 

En els càlculs annexos es justifica el dimensionament de la instal·lació de ventilació 

forçada. 

Indicar que l’evacuació a l'exterior del aire del condicionament climàtic i/o ventilació, es 

realitzarà segons el que s’hi indica al Capítol 6 del Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient. 

7.2.1. SERVEIS I MAGATZEMS 

A aquest circuit es farà una extracció per mitjà de ventiladors de la marca S&P. Els 

ventiladors s’ubicaran a on s‘hi indica a la documentació gràfica i les seves característiques 

es defineixen als mateixos plànols i a l’estat d’amidaments. 

Per a l’aspiració s’utilitzaran boques i reixes de la marca EUROCLIMA. 

Els conductes seran de planxa galvanitzada i aniran suspesos del sostre amb varilles i 

abraçaderes. 

Segons s’indica en plànols adjunts quan els conductes travessin diferents sectors 

d’incendi, es preveu la instal·lació de comportes tallafocs de resistència al foc segons els 

paraments estructurals, connectades a la instal·lació de detecció prevista. 

Es dissenyarà el sistema perquè quan la central d’incendis detecti foc s’interrompi la 

alimentació elèctrica als ventiladors de les zones afectades. 

7.2.2. RESTA DE DEPENDÈNCIES 

A les plantes 1-3 la ventilació es farà per mitjà d’un climatitzador d’aire primari amb 

recuperació de calor de la marca AIRLAN que estarà situat a la planta coberta. Les seves 

característiques es defineixen als plànols i a l’estat d’amidaments.  

Per la seva part, a la planta soterrani -1, la ventilació es farà per mitjà de recuperadors de 

la marca S&P que estaran situats a la mateixa planta. Les seves característiques es defineixen 

als plànols i a l’estat d’amidaments.  

Tant l’aportació com l’extracció es durà a terme mitjançant reixes de la marca 

EUROCLIMA 

La instal·lació interior es realitzarà amb conductes de fibra, recobert amb làmina 

d’alumini pels dos costats i suportada mitjançant angulars de xapa i barreta roscada. 

Per la seva part, els conductes helicoidals seran de planxa galvanitzada i aniran suspesos 

del sostre amb varilles i abraçaderes i aïllats mitjançant manta de llana de vidre ISOVER mod. 

Isoair A2 CLIMCOVER ROLL ALU2 o equivalent de 30 mm. de gruix.  

Es dissenyarà el sistema perquè quan la central d’incendis detecti foc s’interrompi la 

alimentació elèctrica als ventiladors de les zones afectades. 

MC.7.8. SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE  

8.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

gas natural necessària pel condicionament de l’edifici. 

També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que 

justifiquin les solucions adoptades. 

8.2. ESCOMESA I CLAU D’ABONAT 

Es la part de la canalització de gas compresa entre la xarxa de distribució del municipi i 

la clau d’escomesa. Aquesta instal·lació serà realitzada per la companyia, i la pressió de 

subministrament serà en Baixa Pressió. 

A partir de la clau d’escomesa, es realitzarà una escomesa individual amb tub de polietilè 

a partir d’una vàlvula seccionadora situada en una arqueta fins arribar a l’armari de regulació 

i mesura. El diàmetre de l’escomesa serà PE-63 . 

Tots els canvis de canonada de polietilè a acer es realitzaran mitjançant un tall. Les 

canonades per la canalització del GN seran de polietilè quan vagin  soterrades, segons UNE 

1555. Quan les conduccions traspassin forjats o murs, ho faran a través de passamurs que 

deixin lliures 10 mm al voltant de la canonada. 

La clau d'abonat o clau d’inici de la instal·lació individual de l’usuari és el dispositiu de tall 

que, pertanyent a la instal·lació comú, estableix el límit entre aquesta i la instal·lació individual 

i que pot interrompre el pas de gas a una sola instal·lació individual, havent de ser aquesta 

clau accessible des de zones de propietat comú. 

8.3. ARMARI DE MESURA 

Característiques de l’armari 

A més del comptador i el seu corresponent regulador, l’armari estarà equipat amb les 

seves respectives vàlvules de seguretat (VS). Els reguladors i les VS, hauran de disposar d’un 

sistema de precinte que dificulti la manipulació dels sistemes interns de tarat, per persones no 

autoritzades. 

El conjunt de regulació portarà una placa, targeta o adhesiu, per identificació de les 

condicions  de funcionament, en la que es faci constar les següents dades: 

Tarat de la pressió de sortida del regulador 

Tarat de la pressió de la VS per màxima pressió 

Tarat de la pressió de VS, per mínima pressió. 

Aquest armari de regulació tindrà un grau d’accessibilitat de 2, protegit per un armari, de 

registre practicable amb porta, amb tancament amb clau normalitzada, i una correcta 

ventilació, tant en la part superior com en la part inferior. 

Aquest armari tindrà les dimensions suficients per poder instal·lar, mantenir i substituir els 

comptadors, amb màxima facilitat. Indicar que anirà ubicat segons la documentació gràfica. 

Ventilació 

Pel càlcul de la superfície de ventilació del recinte s’han seguit els criteris indicats en el 

punt 06.3.3.2.1 de la ITC MI-IRG 06. 

Les obertures per ventilació hauran de trobar-se en la part inferior comunicant 

directament amb l’exterior, i en la seva part superior comunicant directament amb l’exterior 

de l’edifici o amb un pati de ventilació, a través d’una obertura o a través d’un conducte. En 
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aquest últim cas hauran de tenir-se present els factors de correcció en funció de la longitud 

del conducte, indicats en la taula III del punt 06.3.3.2.1 de la ITC-MI-IRG 06. Aquestes obertures 

estaran adientment protegides per evitar l’entrada de cossos estranys. 

Altres requisits 

L’armari destinat a allotjar el comptador i conjunt de regulació, s'haurà de situar en el límit 

de la propietat individual i tenir accessibilitat de grau 2 des de l’exterior de la mateixa. 

Es construiran amb planxa galvanitzada, plàstic com a mínim M2, segons norma UNE 

23.727, en l’obra de fàbrica arrebossada interiorment. La secció mínima de ventilació en la 

part inferior serà de 50 cm², i si la comunicació amb l’exterior es realitza mitjançant conductes 

de longitud superior als 2 metres, les seccions mínimes seran de 100 cm². 

La porta haurà d’obrir-se cap a fora i estar equipada amb tancament normalitzat per 

l’empresa subministradora. Si es tracta d’un local, la porta pot obrir-se des de l’interior sense 

necessitat de clau. 

La instal·lació elèctrica per la il·luminació del recinte, en cas de que sigui necessària, 

haurà d’ajustar-se als requeriments del Reglament electrotècnic per baixa tensió, instrucció 

MI-BT 026 per classe I, zona 2, i tindrà els cables embeinats en tub d’acer, caixes i il·luminació 

estanca, i es situarà l’interruptor en l’exterior. 

En lloc molt visible haurà de situar-se un rètol amb les següents inscripcions: 

“ Prohibit fumar o encendre focs” 

“Assegurar-se de que la clau que maniobra és la que correspon” 

“No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent 

estan tancades” 

“En cas de tancar una clau equivocadament no la torni a obrir sense comprovar que la 

resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades” 

A la part externa de la porta d'accés haurà d'haver-hi un rètol amb la següent inscripció: 

 “Gas” 

 “Prohibit fumar en el local o entrar amb una flama” 

8.4. XARXA INTERIOR 

8.4.1. CANONADES DE DISTRIBUCIÓ 

Tota la instal·lació es realitzarà en BP. S'ha calculat cada tram de la instal·lació interior per 

tal que la pèrdua de càrrega sigui de 15 mm.c.a. en el punt més allunyat.  

Després del comptador, la canonada de distribució es realitzarà amb canonada d’acer. 

Les soldadures d’unió es realitzarà mitjançant soldadura “forta”, en les instal·lacions de mitja 

(MPB i MPA) i baixa pressió (BP). 

Tot el traçat de la canonada o la seva beina corresponent, serà pintada amb una capa 

d’imprimació i dues d’acabat de color groc segons especificacions de la norma UNE. 

La canonada de distribució en tota la seva instal·lació interior anirà pels sostres dels 

passadissos i en tots els muntants de forma que s’allotjarà en una beina, d’un diàmetre mínim 

que serà dues vegades el nominal de la canonada.  

Les beines o conductes seran continus en tot el seu recorregut de forma que en el cas 

d’eventuals fugues la sortida d’aquestes es realitzi cap als extrems que disposen de ventilació. 

En cas de que puguin ser objecte d’inundacions estaran equipats amb dispositius de buidat. 

S’hi instal·larà una vàlvula de tall abans d’entrar a la sala de calderes. Les unions entre 

canonades que puguin formar parells galvànics, s’efectuaran mitjançant juntes aïllants. 

Els punts de subjecció de les canonades han d’estar situats de tal manera que quedi 

assegurada l’estabilitat i alineació de la canonada. Les distàncies mínimes de separació des 

d’una canonada fins altres canonades, conductes o terra, serà: 

 

Altres serveis 
Curs paral·lel Encreuament 

cm cm 

Conducció aigua 3 1 

Conducció elèctrica 3 1 

Conducció de vapor 5 1 

Xemeneies 5 5 

Terra 5 - 

8.4.2. CLAUS 

En les instal·lacions receptores hauran de situar-se claus que corresponguin genèricament 

amb la norma UNE 19.679 o equivalent, si són d’obturador cònic, a la norma UNE 19.680, i si 

són d’obturador esfèric, a la norma UNE 60.708 o equivalent. 

Per diàmetres superiors o iguals a 100 mm podran instal·lar-se claus del tipus obturador 

esfèric, papallona o altres sempre que compleixin les corresponents normes harmonitzades 

europees, normes UNE u altres normes de reconegut prestigi acceptades per algun dels països 

de la CEE, o haver estat convenientment assajades per un laboratori acreditat. 

8.5. LOCALS DESTINATS A CONTENIR APARELLS DE GAS 

S’estableixen les condicions que han de reunir els locals en els que s’instal·len aparells a 

gas destinats a usos de sales de calderes de forma que en allò referent a la seva configuració, 

a les entrades de l’aire necessari per la combustió i l’evacuació dels productes de la mateixa, 

s’aconsegueixi el correcte funcionament dels citats aparells i la suficient ventilació dels locals. 

8.5.1. SALA DE CALDERES 

Pel que fa a la sala de calderes s’hauran de complir tots els requisits especificats a la UNE 

60601:2006 per a instal·lacions de més de 70 kW. 

Per a permetre una adequada explotació i manteniment de la instal·lació els locals 

destinats a l’emplaçament de generadors satisfaran les especificacions recollides al capítol 

5 de la norma UNE 60601:2006. 

En general aquests locals i els equips autònoms hauran de complir amb la legislació vigent 

en matèria de seguretat, protecció contra incendis, protecció en front al soroll, seguretat 

estructural, electricitat i il·luminació. 

No es permet la utilització de sales de màquines per a altres fins diferents al seu propòsit, 

ni la realització amb elles de treballs aliens als propis de la instal·lació. 

S’hauran d’assegurar que els elements estructurals poden suportar els esforços mecànics 

als que seran sotmesos pels equips e instal·lacions utilitzades. 

Els motors i les seves transmissions, així com els elements mòbils o giratoris, hauran d’estar 

convenientment protegits contra accidents fortuïts del personal.  

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. 

Al tractar-se d’una sala de risc especial es col·locaran extintors a l’interior de la mateixa 

del tipus 21A-113B, a menys de 15 metres de qualsevol punt de la sala. I també a l’exterior de 

la mateixa. 
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TANCAMENTS 

El recinte estarà contingut en parets de bloc de formigó enguixat per la part interior de la 

sala, conformant un sector d’incendis amb consideració de local amb risc especial elevat i 

un comportament al foc de l’estructura EI180, així com dels tancaments. 

El recinte compta amb un element de baixa resistència mecànica, per compensar el cas 

d’expansió produïda per una deflagració accidental, calculant-se de la següent manera: 

Potència nominal Instal·lada Superfície dèbil 

kW m² 

  

 600  1 

> 600 (Volum local en m³/100) m²  1 

  

ACCESSOS 

L’accés a la sala es realitza a través d’una porta doble amb obertura cap a l’exterior. 

Cap punt de la sala de calderes es troba a més de 15 metres de la porta d’accés. Les portes 

disposa de clau per entrar des de l’exterior, i bombí de fàcil obertura a la part interior, inclòs 

si es tanca des de fora amb clau. 

Al costat de la porta d’entrada a la sala figurarà un cartell amb la següent inscripció: 

“SALA DE MÀQUINES, GENERADORS DE GAS, PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA 

AL SERVEI DE L’EDIFICI”. 

ESPECIFICACIONS DIMENSIONALS 

Per a la disposició dels elements a l’interior de la sala s’ha consultat als fabricants dels 

mateixos, i seguit les especificacions de la norma UNE 60601. 

L’alçada de la sala de calderes és superior a 2,50 metres. 

L’espai entre les calderes és l’adequat per a dur a terme el manteniment de les mateixes. 

A sobre dels generadors sempre s’ha respectat una alçada lliure d’obstacles de 0,5 metres.  

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Al costat del quadre elèctric de la sala s’ha instal·lat un polsador d’aturada 

d’emergència que actua directament sobre el mateix, aturant no només la llum sinó tot el 

subministrament elèctric de la sala. 

IL·LUMINACIÓ 

El nivell mig d’il·luminació de la sala serà suficient per a realitzar els treballs de conducció 

e inspecció de, i com a mínim serà de 200 lux amb una uniformitat de 0.5. A sobre de la porta, 

a la cara interior, es col·loca una llum d’emergència per a senyalitzar la sortida. 

INFORMACIÓ DE SEGURETAT 

A dins de la sala hi figuraran les següents indicacions: 

• Instruccions per a efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari, amb senyal 

d’alarma d’urgència i dispositiu de tall ràpid. 

• El nom, direcció i número de telèfon de la persona de contacte o entitat encarregada 

del manteniment. 

• La direcció i número de telèfon del servei de bombers més pròxim i del responsable 

de l’edifici. 

• Indicació dels llocs d’extinció i extintors propers. 

• Plànol amb l’esquema de principi de la instal·lació. 

DETECCIÓ DE GAS 

La sala disposarà de 2 detectors de gas. 

En el cas de que es detecti una fuita de gas la central d’incendis (amb la qual es 

comuniquen els detectors) actuarà directament sobre l’electrovàlvula de tall instal·lada a 

l’entrada de la sala, tallant la tensió a la mateixa i, per tant, tallant el subministrament de gas. 

Des de la central s’enviarà una alarma cap a la central d’incendis per tal que es tingui 

constància de l’alarma a tot l’edifici. D’altra banda la central d’incendis de l’edifici serà 

capaç d’actuar directament sobre l’electrovàlvula de gas, tallant el subministrament si es 

detectés un incendi fora de la pròpia sala de calderes. 

8.5.2. INSTAL·LACIÓ DE GAS A L’INTERIOR DELS LOCALS. 

La instal·lació de gas compleix amb la Norma UNE 60670.  

A sobre de cada una de les derivacions individuals cap a cadascun dels equips 

s’instal·larà una clau de tall manual de fàcil accés.  

A l’exterior de la sala es disposa d’una clau de tall general de fàcil accés i localització. 

8.5.3. AIRE PER A LA COMBUSTIÓ I VENTILACIÓ A LA SALA DE CALDERES. 

L’entrada d’aire estarà ubicada a la part inferior de la sala, estant la part superior de 

l’orifici a no més de 50 cm de terra. Per a l’entrada d’aire exterior a través d’orificis a parets 

exteriors, es farà servir una superfície útil de 5 cm2 per kW de potència calorífica dels 

generadors.  

Amb aquestes premisses, i tenint en compte que la potència de cadascuna de les dues 

calderes és de 120 KW, la secció serà, com a mínim, de 480 cm2. 

La sortida d’aire estarà ubicada a la part superior de la sala, estant la part inferior de 

l’orifici a no més de 30 cm del sostre .  

La secció mínima dels orificis es calcularà fent servir l’expressió: 

S = 10 · A 

on 

 A = superfície de la sala de màquines en m2. 

 S = secció mínima en cm2.  

Amb aquestes premisses, considerant que la sala té una superfície de 25 m2, la secció 

serà, com a mínim, de 250 cm2. 

MC.7.9. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

9.1. OBJECTIU 

L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació de baixa 

tensió pel condicionament de l’edifici. 

Aquest apartat estableix i justifica les condicions tècniques i econòmiques d’execució de 

la instal·lació, de característiques normalitzades al fi del qual és subministra energia elèctrica 

en baixa tensió a totes les instal·lacions. 
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9.2. NORMATIVA 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà, d’acord amb el vigent Reglament 

Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-BT-01 a ITC-BT-

51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02. 

La realització de dita instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis 

d’Indústria, el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del 

compliment en l’execució dels reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació i 

citades anteriorment 

També s’ha tingut en compte en la realització d’aquest projecte la aplicació de la 

normativa vigent referent al Codi Tècnic de l’Edificació:    

SI 3 Evacuació,  

SU 4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada 

HE3 Eficiència Energètica de las instal·lacions de il·luminació 

9.3. CIRCUIT DE TERRA 

Les postes a terra s’estableixen amb  l’objecte, principalment, de limitar la tensió que amb 

respecte a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar 

l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 

La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni 

cap mena de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una 

instal·lació i un elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte 

d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no 

existeixin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de 

les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric. 

Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les piquetes 

verticals, podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment 

i elèctrodes de grafit. 

La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i el CTE l’apartat SU 8. 

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran 

dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes 

ni en els cables ni en les connexions. 

S’ha dissenyat una xarxa de terres a partir de la existent, al tractar-se una instal·lació 

existent, es comprovarà el nivell actual, si les mesures son insatisfactòries es prendran les 

mesures corresponents per tal de poder aconseguir un nivell òptim, tal com es descriu en 

l’amidament adjunt. 

El circuit de terra es mesurarà, i si el seu valor és molt gran, es col·locaran les piquetes 

necessàries fins a reduir-lo al desitjat. Aquest valor serà inferior a 10Ω, per seguretat, en cas de 

inutilització dels interruptors diferencials. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les 

superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o 

soldadura d’alt punt de fusió. 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin 

tallar la seva continuïtat. 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció 

de terra. 

9.3.1. CÀLCULS DE XARXA DE TERRA 

Aquests càlculs es realitzaran segons els valors que es marquen en la instrucció ITC-BT-18, 

la tensió de contacte màxima permesa per R.B.T serà de (50) V., y tenint en compte que 

s’utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat de (0,03) A,  la resistència del terra haurà de 

tenir un valor mínim. 
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La caixa seccionadora principal s’ubicarà al costat del conjunt de mesura elèctrica i 

aquesta estarà connectada a la xarxa de terres general de l’edifici existent. 

9.4. ARQUITECTURA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 

9.4.1. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Es realitzarà un subministrament de 139 kW per part de la companyia subministradora per 

a donar servei la residencia, així com un altre subministrament complementari de 55 kW per 

a donar servei a la Residència Emergència.  

Es realitzarà una instal·lació de presa de terra tal com es descriu en l’apartat anterior. 

La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord amb 

els càlculs justificatius en cada cas. 

El quadres de comptatge especificats en projecte son TMF-10 per el subministrament, 

amb una potència de contractació de 139 kW i 55 kW cada un. 

S’instal·larà juntament al CGP i el equip de comptatge elèctric especificat anteriorment. 

Després del comptatge sota tub/safata s’alimenten els QGD des de on es realitzarà la 

distribució a la totalitat de serveis. 

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 sobre 

safata pels subquadres, les màquines de clima i tot allò que s’especifiqui, i mitjançant cable 

de Cu de tensió V-750 sota tub per a l’alimentació a lluminàries, mecanismes, etc. 

9.4.2. QUADRES GENERALS DE DISTRIBUCIÓ 

S’ha dissenyat el Quadre General de Distribució ubicat a Planta baixa, en la zona 

indicada en plànols. En aquest quadre general de distribució s’ubicaran les proteccions de 

línies primàries, per a  l’alimentació del conjunt d’elements destinats als serveis de la 

Residència. 

Totes les sortides es connectaran amb terminals i seran convenientment retolades. 

L’armari del quadre general de distribució, i en conjunt tots els quadres, seran metàl·lics 

amb dues portes: una metàl·lica amb finestretes i l’altre de vidre transparent, estarà dotat 

d’un interruptor general manual i d’interruptors automàtics i diferencials. 

Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que 

assegurin la protecció dels cables i de les persones. 

Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la seva fàcil i ràpida 

identificació. Els  cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 

A la porta de l’armari s’instal·larà un portaplànols per col·locar els esquemes del quadre 

actualitzades segons variacions aparegudes durant el transcurs de l’obra. 

Els armaris aniran connectats a terra. 
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La situació d’aquests es troba reflectida en els plànols, i en els esquemes unifilars de 

distribució es reflecteixen  les connexions. 

Relació de Quadres i Subquadres 

 

9.4.3. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Per a la distribució general de línies s’instal·laran safates, preferentment de tipus reixa, de 

secció adequada pel cablejat a distribuir i amb espai de reserva per a possibles ampliacions 

o modificacions de la instal·lació, i la distribució de línies a punts concrets de la instal·lació es 

realitzarà sota tub.  

Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent s’haurà 

d’efectuar de manera que no disminueixi el RF de l’element travessat. 

S’ha dissenyat la instal·lació per separar les instal·lacions segons el criteri: 

SAFATES DE DISTRIBUCIÓ 

Aquesta safata sortirà del Q.G.D, des de on es farà una distribució perimetral amb safata 

de de dimensionat segons plànols, amb tàbic separador. Les safates seran segons les ITC del 

reglament. 

En els plànols es representarà en color magenta. 

Tota la distribució i dimensions de les safates estarà d’acord amb l’especificat en plànols, 

plec de condicions i mesures. 

Les safates de la Residencia portaran diferents tipus de cablejat, aquests es separaran 

mitjançant separador i s’entubarà el cablejat de menor tensió, ja que aquesta safata, també 

portarà instal·lació de Detecció d’incendis, en les plantes de la primera a la tercera, 

compartiran la instal·lació de Televisió i la de Cablejat estructurat.  

Per a la perfecta identificació posterior de cada tipus de safata i quin tipus de cablejat 

ha de portar, s’hauran d’identificar perfectament per la part inferior amb la senyalitica BT 

(Baixa Tensió) CE (Cablejat Estructurat) i DT (Detecció d’Incendis). 

Es tindrà en compte la unificació de suports, els quals es faran de les mesures necessàries 

per poder ubicar diferents tipus d’instal·lacions, i estaran d’acord amb els detalls adjunts el 

projecte, concretament en el detall de la secció. Afegir que la suportació de les safates es 

farà prèviament una mostra en la planta soterrani i planta tercera i quarta, i que s’haurà de 

validar per la direcció facultativa i la propietat. Aquesta suportació serà la indicada per la DF 

i la propietat, i s’admeten canvis segons els detalls anteriorment indicats.  

9.4.4. CONDUCCIONS SOTA TUB 

Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins 

l’alimentació a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.). 

S’instal·larà tub PVC corrugat del tipus REFLEX, en les instal·lacions a realitzar per encastar 

a les parets. En les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la D.F., 

s’utilitzarà tub de PVC tipus GRISDUR en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que 

així ho requereixin. 

Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de 

la Instrucció ITC-BT-21. 

Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es vagin 

a allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció de la taula III de la 

Instrucció ITC-BT-21.  

La distribució de tubs en l’espai fals sostre es farà amb els criteris definits per la Direcció 

Facultativa i la Propietat, com a premisses principal, es realitzaran, utilitzant paral·leles i 

perpendiculars, no s’admetran tubs en diagonal sense prèvia aprovació de la Direcció 

Facultativa i la Propietat. 

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins les caixes de derivacions, aquestes 

connexions seran etiquetades amb retolació de fòrmica en la part inferior de la caixa. I no 

s’admetrà cap altre solució sense aprovació.  

9.4.5. CABLEJAT 

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del 

tipus RV de 0'6/1kV en els recorreguts per la safata  metàl·lica. 

Pel cable de 750V s’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent: 

• Negre, Marró, Gris per les fases 

• Blau pel neutre 

• Bicolor Groc/verd per la posta a terra 

No es permeten la composició d’altres colors. 

 

El conductor neutre serà d’igual secció que les fases. 

Les línies que discorrin per l’exterior s’hauran de fer amb a cable de secció mínima 6mm2, 

com s’indica en el reglament. 

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 

disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

Per tot el recorregut de les safates elèctriques s’ instal·larà un conductor nu de Cu i secció 

de 35 mm², tal i com s’ha descrit en el capítol de xarxa de terres. Totes las masses i 

canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 

Tot el ressenyat anteriorment serà executat d’acord amb la reglamentació i instruccions 

tècniques vigents en el moment d’execució. 

L0 Subquadre Normal 260,00 1 0,53 139,00 400
L0.M Maniobra NO Prioritaris 0,1 1 1 0,10 230
L0.1 Comm. Autom. 400
L0.2 Alim. Emerg.de Complementari 260,00 1 0,21 55,00 400
L0.4 RM4TR32 400
L0.4 PRF 1 400
L0.5 PRD 40 400
L0.6 PM710 400
L0.7 Equip Reactiva (Previsió) 139,00 1,3 0,42 75,89 400
L0.8 Subquadre SQ-SC (PS3) 14,99 1 0,70 10,53 400
L0.9 Subquadre SQ-PS3 6,52 1 0,76 4,94 400
L0.10 Subquadre SQ-CU (PS2) 38,22 1 0,73 27,98 400
L0.11 Subquadre SQ-BU (PS2) 18,94 1 0,71 13,37 400
L0.12 Subquadre SQ-PS1 15,32 1 0,74 11,37 400
L0.13 Subquadre SQ-PB 37,04 1 0,81 30,00 400
L0.14 Subquadre SQ-P1 15,31 1 0,73 11,23 400
L0.15 Subquadre SQ-P2 15,46 1 0,74 11,38 400
L0.16 Subquadre SQ-P3 12,13 1 0,75 9,07 400
L0.17 Subquadre SQ-PC 29,98 1 0,75 22,51 400
L0.18 Reserva
L0.19 Reserva
L0.20 Alimentació Ascensor 1 25 1 1 25,00 400
L0.21 Alimentació Ascensor 2 25 1 1 25,00 400
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9.5. INSTAL·LACIÓ DE FORÇA 

La instal·lació interior de cada sala dependrà de l’ús de cada una i estarà executada en 

la forma indicada en els plànols i esquemes annexes, i d’acord amb les prescripcions 

tècniques redactades per la propietat. 

En els despatxos, oficines, sala d’estar i zones de control es disposaran caixes CIMA amb 

3 mòduls, format per 4 endolls normals i 3 preses de veu i dades RJ-45. Tanmateix s’instal·laran 

preses de corrent normal segons s’indica en plànols. 

Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques redactat 

per propietat. 

Es tindrà en compte les instruccions de ITC-BT-19, 20, 21, 22, 23, 24. 

9.6. CÀLCULS ELÈCTRICS 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de 

tensió son les següents: 

Corrent Trifàsica: 

 I
W

V
=

3. .cos
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..
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Corrent Monofàsica: 
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A on : 

I = Intensitat de la corrent (A) 

W = Potència (W) 

L = Longitud de la línia (m) 

U = Tensió de subministrament (V) 

s = Secció del cable de fase (mm²) 

K = Conductivitat, 56 per Cu. 

cos  φ= Factor de potència. 

 

Per les línies que surten dels quadres, es considera tota la potència al final, excepte en 

alguns casos, que degut a l’exagerada secció que resultava, s’ha calculat per moments 

elèctrics. La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per a altres 

usos. 

En la memòria de càlculs que s’acompanya al projecte estan degudament ressenyats 

tots els circuits i el seu càlcul amb tots els components elèctric precisos, i les característiques 

de les línies. 

MC.7.10. INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT 

10.1. CRITERIS DE DISSENY 

Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran: 

• Intensitat lluminosa uniforme. 

• Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible. 

• Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 

Els nivells d’il·luminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir queden 

reflectits en la taula de prescripcions generals facilitada per propietat. 

També s’ha d’indicar que en aquest apartat s’ha tingut en compte i s’ha justificat en els 

càlculs adjunts a la present memòria, lo establert en el CTE en l’apartat HE 3, complint els 

valors indicats en dit apartat. 

L’alimentació és principalment monofàsica segons la sectorització de línies especificada 

en càlculs. 

La distribució de les lluminàries, està assenyalada en els plànols adjunts. 

Per a garantir el màxim rendiment lumínic, s’ha considerat principalment la utilització de 

enllumenat tipus LED, respectant els nivells lumínics òptims o adients.  

10.2. IL·LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA 

Segons indica la ITC-BT-19, en cap cas els punts de llum connectats a cada circuit és 

superior a 12. 

També s’ha tingut en compte la normativa vigent referent al Codi Tècnic de l’Edificació:  

  

SI 3 Evacuació,  

SU 4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada  

Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en 

els recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de protecció contra 

incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, subministrant aquests 

nivells d’il·luminació coma a mínim durant 1 hora. 

Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques redactat 

per propietat. 

 

MC.7.11. SISTEMES DE PRODUCCIÓ AMB ENERGIES RENOVABLES 

11.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació solar 

tèrmica necessària per la producció d’ACS de l’edifici.  

També s’indicaran els càlculs pertinents pel correcte funcionament i compliment de la 

reglamentació vigent. 

L’execució de la instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, 

el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en 

l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades 

anteriorment. 

11.2. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES 

La producció d'ACS es realitzarà mitjançant una instal·lació de captació solar tèrmica 

amb 12 col·lectors de buit marca BAXI situats a la planta coberta, tal i com s'indica en la 

documentació gràfica.  

La superfície de col·lectors solars seleccionada com a òptima per a complir les 

restriccions de confort, economia i protecció del medi ambient ha estat de 36,24 m2.  
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La cobertura de les necessitats d'ACS amb energia solar és superior al 70% de l'energia 

total anual necessària, evitant l'emissió de grans quantitats de gasos contaminants. 

El circuit de plaques alimenta un acumulador amb capacitat per a 1.500 litres mitjançant 

un bescanviador de calor. D'aquest acumulador sortirà un circuit d'aigua pre escalfada que 

omplirà el dipòsit de 1.500 litres esmentat en l'apartat de producció d’ACS d’aquesta 

memòria. 

Sempre que es produeixi consum d'aigua calenta sanitària, i el circuit solar estigui en 

funcionament, es produirà el preescalfament de l'aigua mitjançant energia solar. 

El circuit disposarà de claus de tall seccionadors, vàlvules de seguretat, claus de buidat i 

termòmetres segons s'indica en l'esquema de funcionament. 

 A l’annex de càlculs es troba la justificació de la producció anual i la contribució solar 

tèrmica total. 

 

MC.7.12. TELECOMUNICACIONS 

12.1. OBJECTIU 

L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació de 

telecomunicacions. Aquest apartat estableix i justifica les condicions tècniques i 

econòmiques d’execució de la instal·lació de dades i telefonia del Centre. 

12.2. NORMATIVA 

Es realitzarà una infraestructura informàtica que permeti donar servei informàtic als 

diferents punts de treball i sales indicades en els plànols. En la realització del projecte 

d’instal·lacions es tindran en compte les següents normes que defineixen la ICT 

(infraestructura Comú de Telecomunicacions) mínima, per adaptar al màxim les instal·lacions 

de l’edifici: 

• Norma tècnica de infraestructures comuns de telecomunicacions per la recepció, 

adaptació i la distribució de senyals de radiodifusió sonora y de televisió, procedents 

d’emissions  terrestres y de satèl·lit. 

• Norma tècnica de infraestructures comuns de telecomunicacions per l’accés al servei 

telefònic bàsic i RDSI (Red Digital de Serveis integrats) 

• Norma tècnica de infraestructures comuns de telecomunicacions pel servei de 

telecomunicacions per cable. 

• Norma tècnica bàsica de la edificació en matèria de telecomunicacions. 

12.3. DISSENY I DIMENSIONAT DE LA XARXA DE TELEFONIA 

S’utilitzarà l’escomesa actual de la Residència. Es realitzaran unes canalitzacions 

principals des de l’escomesa actual fins el rack situat a Planta soterrani.  

El cablejat del sistema de telefonia als punts terminals es realitzarà conjuntament amb el 

cablejat de dades de forma que el sistema permeti una total flexibilitat (cablejat estructurat) 

mitjançant connexions a realitzar en el rack de telefonia i dades. 

12.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE VEUS I DADES 

Es realitzarà una infraestructura informàtica a partir d’un rack principal de dades i de 

telefonia. 

Des dels racks es realitzarà una distribució als diferents punts de treball, amb cable 

categoria 6A que connectarem als punts de treball amb connector de la mateixa categoria. 

El contingut dels rack queda indicat en l’estat d’amidaments i els plànols que 

acompanyen la present memòria. 

12.5. REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE VEUS I DADES 

Cable UTP segons Normes definides en l’EIA/TIA 568 amb rosetes numerades de connexió 

de punts únics categoria 6 ( 4 parells per punt RJ 45) capaç de donar servei tan a terminals 

asincròniques en connexió RS232/RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T a 

100Mb/sg. 

Normalització sota normes ISO/OSI i sense dependència a cap marca informàtica. 

Dos cables de parell trenat de 8 fils (4 parells) amb connectors RJ-45 per cada parell a 

connectar (PC o impressora). 

Armari de comunicacions metàl·lic amb porta de vidre, dotat de ventilació i amb les 

dimensions indicades en el pressupost capaç de contenir el mòdem, el router, l’Hub de 

comunicació i el rack de connexionat de preses. 

Per consegüent el projecte conté el Rack, així com tot el sistema de cablejat i 

connexionat de preses finals. Aquest rack com es pot veure en plànols està ubicat dins del 

magatzem de material de planta baixa. 

El Cablejat serà enterament conformat amb cable de categoria 6A. 

Totes les preses estaran previstes amb connectors categoria 6A ubicats dins caixes de 

superfície CIMA. 

El cablejat serà distribuït per la safata de senyals dèbils i les derivacions a les preses seran 

efectuades amb tub tipus Reflex de 20 mm, a partir de la corresponent caixa de derivació. 

Tota la instal·lació serà certificada segons normativa actual per un instal·lador 

homologat. 

12.6. INTERCOMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERIA 

Es considera la implantació de un sistema de comunicació pacient-infermera amb equips 

de senyalització de trucada centralitzat al punts de control establerts per a la Residència. 

El sistema serà unidireccional i disposarà de buscapersones. Les trucades seran visibles 

des de els punts de controls segons configuració realitzada per horaris. 

La instal·lació es realitzarà mitjançant estructura pròpia de cablejat estructurat que es 

podrà connectar a la infraestructura de l’edifici per fer més flexible el seu servei. 

MC.7.13. AUDIOVISUALS 

13.1. OBJECTIU 

L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació audiovisuals. 

Aquest apartat estableix i justifica les condicions tècniques i econòmiques d’execució de la 

instal·lació de Televisió de la Residencia. 

13.2. INSTAL·LACIÓ DE RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ 

Es distribuirà de tal manera que garanteixi un senyal a les preses d’entre 60 i 70 dBuV per 

a UHF i entre 53 i 63 dBuV per a FI. Per a la seva realització utilitzarem una antena UHF pels 

canals 21-69 amb un guany de 15 dB. 
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Els equips de capçalera per a televisió terrestre es basaran en amplificadors de banda 

ampla que amplifiquen per separat la banda d’FM, la banda III i UHF. Pel que es refereix al 

senyal de satèl·lit ho farem mitjançant una unitat processadora que permet el canvi de 

codificació de SAT a senyal de TV. 

A la sortida del sistema hi haurà una central amplificadora d’amplificació separada d’FI 

i UHF/FM. També s’ha contemplat la distribució de 10 canals oberts via satèl·lit. 

13.3. INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 

S’ha considerat la instal·lació de megafonia amb diferents zones per donar servei a la 

totalitat de l’edifici segons usos. 

A les sales de Gimnàs i d’estar s’han considerat equips autònoms per a poder disposar de 

megafonia pròpia per les sales, poden connectar fonts d’àudio i USB externes.   Els missatges 

enviats per la central tindran prioritat de so. 

MC.7.14. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

14.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

protecció contra incendis necessària pel condicionament de l’edifici.  

Així mateix exposar les condiciones tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que 

justifiquin les solucions adoptades. 

14.2. DETECCIÓ D’INCENDIS 

Per a la realització de la instal·lació de detecció s’ha definit una central d’incendis 

analògica tipus compacta de 2 llaços a la que es connectaran, entre d’altres, sensors d’alta 

temperatura, sensors analògics de fums, polsadors direccionables, així com mòduls monitors, 

mòduls de control amb sortida de tensió supervisada o contacte de relé per a actuacions 

amb LED indicador i mòduls aïllants d’àries en curtcircuit.  

S’alimentarà elèctricament la central de detecció d’incendis, s’ha de garantir una 

autonomia de 72 hores en estat de vigilància i de 30 minuts en estat d’alarma. 

La instal·lació de cablejat es realitzarà per dintre de la safata preparada amb un envà 

separador per passar instal·lacions de senyals dèbils, independentment de les línies 

d’il·luminació i força. 

S’utilitzaran en les derivacions caixes HIMEL de 105x105 i la canalització del cable a  

l’interior, es realitzarà amb premsaestopades, o racor si el cable ve per tub.  

La instal·lació de detecció d’incendis està formada per: 

– Central d’Incendis Analògica de dos llaços 

– Sensors Tèrmics d’Alta Temperatura 

– Sensors de Fums Òptics 

– Sensors de Fuites de Gas 

– Polsadors Direccionables 

– Alarmes interiors i exteriors 

– Mòdul Monitor 

– Mòdul Control 

– Retenidors 

– Bus 

14.2.1. CENTRAL D’INCENDIS ANALÒGICA  

Al punt de control de planta baixa de la residència s’ha plantejat la instal·lació d’una 

central de detecció d’incendis. La central serà l’element del sistema a on es transmetran totes 

les incidències del sistema i elements de camp i prendrà les decisions d’activació de 

dispositius. La central serà analògica-direccionable amb el seu propi microprocessador, 

memòria i bateries i serà capaç de tenir funcionament autònom. 

La central, superposarà cada detector i mòdul de llaç intel·ligent de forma individual de 

manera que les alarmes, prealarmes i fallades són anunciats de manera individual per cada 

element del llaç intel·ligent. Serà capaç de tenir sortides comandades per operacions de 

relés, etc. Estarà guardat en el seu armari, tancat amb clau i els indicadors visuals de l’estat 

del plafó es podran visualitzar des de l’exterior del plafó. Subministrarà  alimentació a tots els 

detectors i mòduls connectats a ell. 

14.2.2. SENSORS TÈRMICS D’ALTA TEMPERATURA 

Els detectors tèrmics s’activen quan la temperatura ambient excedeix d’un determinat 

valor prefixat 78º C.  

Els tèrmics, per la seva part, s’activen quan existeix un increment de la temperatura en 

més de 10º C per minut de la temperatura ambient normal de funcionament. Es detecta en 

flames i calor. 

Aquests sensors se instal·laran a la sala de calderes. 

14.2.3. SENSORS DE FUMS ÒPTICS 

Els detectors de fums òptics són adequats per focs de desenvolupament lent amb poques 

flames i molt de fum. Es detecten en fums visibles. 

Es col·locaran en les oficines, despatxos, sales de reunions, passadissos, habitacions, etc. 

14.2.4. POLSADORS DIRECCIONABLES 

Els polsadors permeten l’actuació manual i voluntària transmetent un senyal a la central 

de control i senyalització de tal manera que sigui fàcilment identificable el lloc en que s’ ha 

activat el polsador. 

Els polsadors d’alarma es situaran de manera que, la distància màxima a recórrer des de 

qualsevol punt fins aconseguir un polsador, no superi els 25 metres, segons indica el Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. A costat del polsador s’instal·la la corresponent 

sirena d’alarma. 

S’instal·laran preferentment propers a les vies d’evacuació de l’edifici. 

14.2.5. MÒDUL MONITOR 

El mòdul monitor facilitarà una entrada direccionable per a dispositius tot/res. 

Supervisarà i gestionarà contactes lliures de tensió, normalment oberts, per a dispositius 

del tipus de polsadors manuals d’alarma, interruptors de cabal, contactes magnètics. 

Assignarà una direcció a l’element, que gestionarà dintre del llaç intel·ligent, de manera que 

la central conegui la localització exacta de l’element que es posa en alarma.  

Es connectaran a les comportes tallafocs (per comprovar si estan obertes o tancades) al 

punt de control de ruixadors (per conèixer l’estat de les vàlvules), els retenidors (per 

comprovar si han actuat o no), etc.  
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14.2.6. MÒDUL CONTROL 

El mòdul de control proporcionarà una ordre de sortida a elements tal com sirenes, 

electroimans. El mòdul de control actua sobre un relé de control en els casos assenyalats. 

L’actuació del mòdul de control per a circuits de senyalització es realitzarà mitjançant 

una font d’alimentació externa de 24 v. 

Es connectaran a l’alimentació elèctrica de la instal·lació de climatització per aturar-la 

en cas que es produeixi una incidència. 

14.2.7. RETENIDORS 

Els retenidors magnètics s'utilitzen en la protecció d'incendis per a la sectorització 

mitjançant portes tallafoc i per al bloqueig de les portes de sortida d'emergència, antipànic i 

d'accés general.  

Els retenidors magnètics per a portes tallafoc són electroimants que es troben imantats 

per l'aplicació d'una tensió de 24Vcc. Aquests electroimants mantenen les portes tallafoc 

obertes a través d'una part mòbil instal·lada a la porta i una part fixa subjecta a terra o paret. 

En tallar l'alimentació de la bobina, es produeix la separació de les dues parts, alliberant la 

porta per aïllar un espai dins del local protegit. Els dispositius electromagnètics de gran 

potència estan dissenyats per mantenir tancades i bloquejades les portes de sortida 

d'emergència, antipànic i d'accés general a través de l'aplicació d'una tensió de 24Vcc. En 

cas de produir-se una alarma d'incendi, es talla l'alimentació perquè s'alliberi la porta i es 

pugui accedir a una zona fora de perill. 

14.2.8. BUS 

El circuit es connectarà mitjançant un llaç que unirà tots els punts de control i alarma, en 

un únic circuit, serà amb cable trenat i apantallat de 2x1,5 mm² de longitud inferior a 1600 

metres i de 2x2,5 mm² de longitud compreses entre 1600 i 3000 metres, aproximadament, es 

definirà exactament segons característiques del fabricant. 

14.2.9. SEQÜÈNCIA D’ACTIVACIÓ D’ALARMES I MANIOBRES 

En el moment en el que hi hagi una incidència, es produiran la següent seqüència 

d’activació d’alarmes i maniobres: 

• Les sirenes entraran en funcionament 

• Els retenidors, per mitjà dels mòduls de control que porten associats, deixaran de tenir 

tensió i possibilitaran el tancament de les portes tallafocs. 

• Es tindrà constància del tancament de les comportes de tallafocs. 

• Per mitjà dels mòduls control amb 6 circuits de sortida supervisada s’actuarà sobre les 

proteccions de la climatització i ventilació amb la finalitat d’aturar els equips. 

• Els elements de control d’accessos permetran la lliure evacuació. 

14.3. ABASTAMENT D’AIGUA 

14.3.1. GENERALITATS 

Definim l’abastament d’aigua el conjunt de fonts d’aigua, equips d’impulsió, i xarxa 

general d’incendis destinat a garantir, per un o més d’un sistema específic de protecció, el 

cabal i pressió necessaris durant el temps d’autonomia requerit. 

Es prendran les mesures pràctiques per assegurar la continuïtat i fiabilitat dels 

abastaments. Els abastaments d’aigua tindran que estar sota el control de l’usuari. 

Totes les vàlvules de seccionament que tinguin que estar normalment obertes pel 

correcte funcionament de la instal·lació, portaran un dispositiu que permeti verificar 

visualment que estan obertes pel correcte funcionament de la instal·lació. 

En aquest cas, ens trobem davant d’una classe d’abastament que alimenta a la 

instal·lació de BIE’s i a la de ruixadors.  . 

Complirà la Norma UNE 23.500:1990, referent als sistemes d’abastament de l’aigua contra 

incendis. 

En l’edifici el subministrament d’aigua des de la xarxa general es durà a terme mitjançant 

una escomesa amb canonada de polietilè PN-16 de 125 mm de diàmetre que entrarà a 

l’edifici segons es detalla en plànols adjunts. 

Aquesta escomesa es bifurcarà a l’interior de l’edifici per donar servei tant a les BIE’s com 

als ruixadors. 

En principi (a falta de confirmació per part de companyia), l’escomesa es durà a terme 

directament de xarxa (sense necessitat de dipòsit i de grup d’extinció), degut a que la pressió 

a la mateixa és suficient. 

14.4. XARXA INTERIOR DE BIES 

14.4.1. NORMES UNE 

UNE 23.091-1:1989. Per mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Generalitats 

UNE 23.091-3A:1996. Per mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part 3A: 

Mànega semirígida per servei normal, de 25mm de diàmetre. 

UNE 23.091-4. Per a mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part 4: Descripció 

de processos i aparells per provés i assajos. 

14.4.2. BIE-25 

Les Bies aniran dins d’un armari encastat (que s’emportarà en les zones nobles amb marc 

embellidor), junt amb un extintor. Estan equipades de vàlvula de tall, mànega certificada de 

20 mts, i estanca a una pressió de 20 bars, d’acord amb la norma UNE 23.091-3A. 

Les boquilles tindran els orificis de sortida dimensionats d’acord amb la norma UNE-EN 671-

1:2001, i que permetin aconseguir els cabals adequats. 

Els ràcords per connectar-se s’han d’ajustar a les normes UNE 23.400-1 i 23.400-5. La 

vàlvula manual serà segons norma UNE 19.802 del tipus globus, d’extrems roscats DN1” i PN-

20. 

Les Bies es situaran a una altura, de manera que la boca i vàlvula no superin el 1,5 mts. 

en relació al terra. 

14.4.3. XARXA DE DISTRIBUCIÓ I EMPLAÇAMENT 

La distribució per l’interior de l’edifici es realitzarà amb tub d’acer negre UNE-EN 10.255 

amb unions amb soldadura i pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat. La 

distribució de la canonada ve assenyalada en el plànol de distribució d’extinció. 

Les suportacions de les canonades sempre seran independents de la resta 

d’instal·lacions. 

Es distribuiran tenint en compte els següents criteris: 

Es situaran preferentment aprop de les portes i sortides, i a una distància màxima de 5 

metres, se instal·larà sempre una boca, sense que sigui un obstacle per la utilització de les 

portes. 
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La distancia entre les Bies serà conforme amb el que estableix el Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50 mts.  

Entre elles no es podrà recórrer més de 25 m. per aconseguir-les, cobrint tota la superfície 

de l’edifici. 

Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment elevada, quedin 

cobertes per 2 BIE. 

Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1’5m, ha de quedar una zona lliure d’obstacles, 

per permetre el seu accés i maniobra de manipulació. 

Sempre que un tub passi a través d’un forjat o paret, s’utilitzaran passamurs. Les grapes 

de suspensió seran del tipus Lira de HILTI o similars. 

En la xarxa de BIE, no es permet la existència de preses d’aigua per a cap altre utilització. 

En els punts en que la xarxa puguin ser previsibles esforços mecànics sobre les canonades 

per causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per evitar efectes 

perjudicials. 

El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova d’estanqueitat i 

resistència mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com 

a mínim a 10 kg/cm². 

14.4.4. SENYALITZACIÓ 

Es senyalitzaran les ubicacions de les Bies de tal manera que s’aconsegueixi la seva 

immediata visió i quedi assegurada la continuïtat en el seguiment, amb la finalitat de poder 

ser localitzades sense dificultat. Estaran d’acord amb les especificacions establertes en la 

norma UNE 23.033-1:1981. 

14.5. EXTINTORS 

14.5.1. CLASIFICACIÓ 

Tenim les 3 classes de foc a combatre, pel que cal escollir el millor agent per cada cas: 

Classe “A”. Focs de materials sòlids generalment del tipus orgànic, i que la combustió està 

en forma de brases. 

Classe “B”. Focs líquids o sòlids que per acció del calor, passen a estat líquid comportant-

se com a tals i sòlids grassos. 

Classe “C”. S’inclouen els focs de gasos 

Classe “D”. Dintre aquesta classe s’inclouen els focs de metalls d’alt poder reactiu. 

TAULA DE CLASSIFICACIÓ EXTINTORS 

Agent Extintor 

Classe de foc (UNE-EN 3-7:2004) 

A                        

(Sòlids) 

B                   

(Líquids) 

C                         

(Gasos) 

D                  

(Metalls) 

Aigua polvoritzada 1(**) 3   

Aigua a xorro 2(**)    

Pols BC (convencional)  1 2  

Pols ABC (polivalent) 2 2 2  

Pols específic metalls    2 

TAULA DE CLASSIFICACIÓ EXTINTORS 

Espuma física 2(**) 2   

Anhídrid carbònic 3(*) 3   

Hidrocarburs halogenats 3(*) 2   

(1) Molt adient (2) Adient (3) Acceptable 

 

NOTES: 

(*) En focs poc profunds (profunditat inferior a 5mm), pot assignar-se 2. 

(**) En presència de tensió elèctrica no son acceptables com agents extintors, cal utilitzar 

extintors que superin l’assaig dielèctric normalitzat UNE EN 3-7:2004. 

14.5.2. EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ 

Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquin en els plànols. Es col·locaran en 

raó que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m. per arribar-hi. Seran 

de 6 Kg. y eficàcia 21A-113 B.  

Els extintors de CO2 de 5 Kg i eficàcia 89B. aniran instal·lats a una altura d’1’7 m. en els 

punts indicats en el plànol. 

14.5.3. SENYALITZACIÓ 

Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells de 

senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol d’evacuació, 

segons marca la Norma UNE 23.033. 

MC.7.15. SISTEMES DE PROTECCIÓ AL LLAMP 

15.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

parallamps de l’edifici. També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els 

càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 

15.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació està formada per : 

Sistema de Captació 

Xarxa Conductora 

Sistema de Posada a Terra 

15.2.1. SISTEMA DE CAPTACIÓ 

Estarà format por dos capçals de sistema INGESCO-PDC Mod. 3.1 (54 metres de radi de 

zona de protecció) acoblats a suports de tub de ferro galvanitzat de 6 metres de longitud 

fixats a l’estructura. 

15.2.2. XARXA CONDUCTORA 

Es realitzarà una baixant a terra mitjançant un cable de coure nu de 50 mm² de secció, 

protegit amb tub tipus GRISDUR 50 mm. 
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Es col·locarà un sistema de control de llamps compost per un comptador CDR-1 i un 

dispositiu mesurador de corrent PCS.  

El sistema permet tenir un control constant i fiable de la quantitat d’impactes de llamps i 

la intensitat màxima que el sistema de protecció ha rebut, donant així compliment a la 

normativa UNE 21.186:1996. 

15.2.3. SISTEMA DE POSTA A TERRA 

Es construirà un sistema de posada a terra INGESCO d’elèctrode múltiple, mitjançant un 

pou estrella amb sals. Es disposarà d’una arqueta de registre amb tub d’humidificació i 

perforacions de reserva. Cal tenir en compte que la posta a terra del parallamps es 

connectarà a la xarxa de terres general del edifici mitjançant via espurnes. 

MC.7.16. ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT 

16.1. OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

protecció i de seguretat de l’edifici.  

També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que 

justifiquin les solucions adoptades. 

16.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ  

Videoporter 

Existirà un sistema de videoporter per a poder controlar l’accés a les diferents zones amb 

el que es podrà atendre les trucades des de la recepció de planta baixa. 

A la instal·lació s’han considerat 5 videoporters exteriors, 1 trucada de veu exterior, així 

com 2 monitors interiors (1 situat a recepció i 1 situat a Punt de control P2) per poder atendre 

les comunicacions segons convingui. 

La distribució dels diferents elements venen representades a la documentació gràfica del 

present projecte. 

Les característiques apareixen descrites a l’estat d’amidaments. 

Central intrusió  

Per tal de garantir la seguretat en front a les intrusions, s’ha considerat la instal·lació de 

central amb possibilitat de connexió externa. 

La distribució dels contactors magnètics i detectors de doble tecnologia es mostren 

representats a la documentació gràfica del projecte. 

Les característiques apareixen descrites a l’estat d’amidaments. 

MC.7.17. CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZATS DE L’EDIFICI 

17.1. INTRODUCCIÓ 

El sistema de gestió tècnica té per objecte dotar l’edifici d’un control automatitzat de les 

instal·lacions mitjançant la monitorització i gestió integrada de les instal·lacions. 

17.2. CRITERIS GENERALS DE DISSENY 

El Sistema de Gestió Tècnica 

Ha de permetre : 

• La supervisió i control dels equips. 

• Adaptar el funcionament de les instal·lacions a les necessitats amb el mínim cost. 

• Obtenir informació objectiva i instantània de les instal·lacions. 

• Gestionar de les alarmes de la instal·lació. 

Per a : 

• Optimitzar el funcionament de les instal·lacions. 

• Optimitzar els consums d’energia. 

• Optimitzar els costos de conducció i manteniment. 

• Aportar prestacions complementaries, fonamentalment millorar la qualitat de servei 

de les instal·lacions. 

Mitjançant : 

• Un software SCADA. 

• Un conjunt de controladors. 

• Uns equips de camp (sondes, transmissors, vàlvules de regulació, actuadors, ...). 

• Una instal·lació elèctrica. 

Els criteris base per a la implementació del Sistema de Gestió Tècnica son els següents: 

• Per a la supervisió i gestió de les instal·lacions es disposa d’un  Centre de Control, 

constituït per un PC connectat a la xarxa de comunicacions. Les funcions de l’ordinador son 

de visualització i registre de les informacions de cada sistema. Si l’ordinador es desconnecta 

o avaria només es perden les funcions de visualització i registre, restant totes les instal·lacions 

en perfecte funcionament amb els programes establerts als controladors distribuïts. En cap 

cas l’ordinador té responsabilitat sobre el control o funcionament de les instal·lacions. 

• Els controladors estan dimensionats per a realitzar les funcions de regulació detallades 

en aquest document, per a cada un dels sistemes i serveis tècnics. 

• Els controladors es col·locaran a l’interior de quadres elèctrics de control. Els quadres 

de control s’ubicaran preferentment a sales de màquines i zones tècniques, i en qualsevol cas 

es garantirà l’accés futur als quadres per motius de manteniment, de forma que el personal 

tècnics hi pugui accedir sense limitacions ni interferències amb el funcionament normal. 

• El Sistema de Gestió es comunica en protocol BACnet sobre TCP/IP de forma que es 

pot connectar a la xarxa de comunicacions estructurada de l’edifici, per a permetre la 

utilització de qualsevol PC connectat a la xarxa com a lloc de supervisió.  

• La xarxa de comunicacions del Sistema de Gestió podrà compartir la infraestructura 

del cablejat estructurat de l’edifici, aquesta connexió es podrà realitzar tant a nivell dels 

quadres de control com de l’ordinador del lloc de supervisió. 

• El Sistema de Gestió permet la connexió remota de usuaris a través de Internet, sempre 

garantint la seguretat del accés i mantenint els privilegis dels usuaris. Es a dir, que els usuaris 

mantinguin els seus privilegis amb independència de la via de connexió. 

• La arquitectura dels controladors es ampliable per a permetre futures millores o 

ampliacions. 

17.3. CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

L’arquitectura correspon a una xarxa de comunicacions on es connecten directament 

tots els elements del sistema: controladors, pantalla tàctil, etc. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que cap element estigui supeditat al funcionament d’un altre. 
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Els processadors de control distribuïts, son autònoms en si, poden funcionar sense la 

intervenció de l’ordinador central en cas d’avaria o d’interrupció de les comunicacions. 

Pel control distribuït els controladors disposen de les següents característiques: 

• Llaços de regulació PID 

• Automatismes 

• Programes horaris 

• Tractament de variables analògiques 

• Programació de càlculs, optimització i Gestió 

• Banc històric de dades 

• Intercanvi de dades amb els altres controladors 

• Connexió per comunicació amb elements portàtils 

• Comunicació amb el Centre de Control 

• Supervisió de la ret  

• Microprocessador 32 bits 

• Memòria adequada en RAM i EPROM. RAM suportada por bateria. 

• Entrades universals configurables com digitals o analògiques (de tensió, intensitat i 

òhmiques) 

• Sortides universals analògiques o digitals 

 

Els elements de camp, es dir, els transmissors, servomotors i vàlvules son del tipus següent: 

• Sensors de temperatura del tipus NTC. 

• Sensors d’humitat relativa, pressió diferencial del tipus actiu  (4..20 mA) 

• Vàlvules de regulació PN-16 i servomotors proporcionals  

La instal·lació elèctrica complirà amb la normativa elèctrica vigent. 

Els quadres de maniobra de les diverses instal·lacions involucrades en la Gestió Tècnica, 

disposaran dels commutadors Auto-0-Man i dels relés o elements necessaris per les maniobres 

i adquisició de senyals lliures de potencial. 

Els quadres elèctrics de climatització, de sala de màquines, d’electricitat i resta 

d’instal·lacions involucrades en la Gestió Tècnica disposaran d’una o dos sortides 

d’alimentació 220 v. per als quadres de control de les característiques Tècniques, de qualitat 

i potencia que es requereixen. 

La part d’instal·lació elèctrica inclosa en el control es la que correspon exclusivament al 

bus de comunicacions d’unió entre controladors i a les línies elèctriques entre controladors i 

els elements de camp i entre controladors i els borns de connexió dels altres quadres elèctrics 

de les altres instal·lacions. 

17.4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

El Sistema de Gestió Tècnica s’encarregarà del control de les següents instal·lacions: 

• Producció Aigua Calenta 

• Tractament Aire Primari de plantes 1-3 

• Radiadors 

17.5. PRODUCCIÓ DE AIGUA CALENTA I ACS 

El sistema de gestió s’encarrega del control de la producció de aigua calenta tant per 

calefacció com a producció d’aigua calenta sanitària, actuant coordinament sobre la 

caldera i la instal·lació solar tèrmica. 

La producció d’aigua calenta es realitzarà prioritàriament amb la instal·lació solar 

tèrmica, la caldera es farà servir com una segona etapa en cas de elevada demanda o 

avaria/baix rendiment de la instal·lació solar. 

El sistema disposa de sondes de temperatura a les canonades més representatives per 

actuar sobre la producció. 

Per al circuit secundari es controla el funcionament de la bomba circuladora i la 

temperatura d’impulsió, actuant proporcionalment sobre la vàlvula de tres vies. 

El sistema també gestiona la producció i acumulació d’aigua calenta sanitària. 

17.5.1. TRACTAMENT AIRE PRIMARI PLANTES 1-3 

El sistema s’encarrega del control de les condicions del tractament d’aire primari a la 

unitat de ventilació principal. 

Es monitoritzen les temperatures d’aire a la entrada i sortida i la colmatació dels filtres. 

17.5.2. RADIADORS 

Es disposa d’un control de temperatura al circuit secundari que alimenta els radiadors, 

modificant la temperatura d’impulsió en funció de la temperatura exterior. 

Cada radiador de les zones ocupades (els dels banys i els passadissos no en porten) 

disposa d’un termòstat local per la selecció de la temperatura de consigna, que actua 

directament sobre una vàlvula de tres vies.  

17.6. MONITORITZACIÓ DE CONSUMS 

Amb la finalitat d'obtenir informació de consums d'electricitat i de dades de temperatura 

i humitat tant interior com exterior. Els consums es dividiran en il·luminació, climatització i força. 

Els equips instal·lats són els següents: 

- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus 485. Inclou 6 trafos d'intensitat 

TC6 400/5. 

* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb interfície RS485 i modbus. 

* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65) amb interfície RS485 i 

modbus. 

* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador. 

* 1 Armari de control de polièster que inclou: 

                * 1 font d'alimentació de 1,2 A 

                * Automàta AC500 ECO 

                * Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores PSAB/Sentilo. 

                * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació 

Segons prescripcions de Barcelona energia 

 



MC 8 Equipament, mobiliari i senyalètica

Dormitoris

Avisador sistema de comunicació pacient infermera.

Cambres higièniques i vestidors

Avisador sistema de comunicació pacient infermera

Ap. sanitaris: Aixetes amb mecanisme reductor de cabal. Termostàtica a la dutxa.
de broc alt a l’aigüera de la Sala d'Estar i Infermeria.
Rentamans: porcel.lànic
Inodor: suspès amb cisterna de doble descàrrega 3 6 litres

Accessibilitat: Barra fixa de tub d'acer inoxidable.
Barra abatible de tub d'acer inoxidable
Cadira de dutxa plegable en banys dels dormitoris

Sala d'Estar

Aigüera: Xapa d’acer inoxidable d'un sinus en Sala d'Estar i Infermeria.
Aixeta: de broc alt

Cambra de neteja

Abocador: Porcel.lànic amb reixa d'acer inoxidable en cambra de neteja

Mobiliari fix

Punt de control en passadís de l'ascensor de Planta P1, P2, format per mostrador de tauler DM amb acabat de
xapa HPL de 1,20m d'amplada, 40cm de fons i 1,10m d'alçada amb dos armaris de 60x25cm de 220cm d'alçada
per encastar l'armari de la BIE i SubQuadre de planta. Amb previsions de presa de corrent, senyals dèbils, control
de planta contra incendis i avisador.

Punt de control en passadís de Planta P3, format per mostrador de tauler DM amb acabat de xapa HPL de 1,67m
d'amplada, 40cm de de fons 1 1,10m d'alçada amb armari alt per encastar SubQuadre de planta. Amb previsions
de presa de corrent, senyals dèbils, control de planta contra incendis i avisador.

Moble baix equipat amb aigüera de xapa d'acer inoxidable, aixeta de broc alt. Acabat superior amb tauler de
resines. En sala d'estar de Planta P2 i Infermeria de Planta Soterrani 1.

MC 9 Espais exteriors

MC 9.1 Descripció geomètrica

Pati d'accés principal, Carrer Garriga i Roca

Es preveu sectoritzar l'àmbit exterior d'accés, situat a sud, en dos espais independents. Es realitzarà amb una tanca
calada formada per taulons de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau de 45x90mm, de 150cm d'alçada fixat
a travesser i muntants de perfil d'acer, ancorada mecànicament a la part exterior del muret de contenció del pati
exterior. Es fixarà un passamà rodó de fusta als muntants metàl lics. Aquesta tanca gira en el límit del carrer
Garriga i Roca fins al Passatge Ercilla, delimitant l'espai destinat a ús privat del centre, per activitats controlades a
l'aire lliure. Es situaran passos practicables entre els dos espais i es limitarà l'accés a l'escala posterior amb una
tanca calada de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau de 45x90mm de 230cm d'alçada, situada a sota del
porxo. En els passos es preveu instal.lar els sistemes de control d'accesos.

En la banda enfrontada a l'accés públic a l'edifici es situaran els accessos al pati davanter des del carrer Garriga i
Roca. Una tanca calada formada per taulons de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau de 45x90mm, de
150cm permet integrar la porta de l'accés de vianants i una porta corredissa automàtica per l'accés d'ambulàncies.
Les portes es realitzarà amb una reixa formada per taulons de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau de
45x45mm de 160cm d'alçada, fixat a un marc de perfil d'acer i guies encastades en el paviment. En el pas peatonal
integrat en la tanca es preveu instal lar sistemes de control d'accessos.

Davant de l'espai d'estacionament de l'ambulància es situaran pilones extraïbles d'accionament manual, situades
en el límit de la parcel la. En aquest àmbit es situarà els armaris de Protecció i Mesura elèctric. Es situarà un
parterre enjardinat amb heura, enganxat a la mitgera de l'edificació veïna situada a oest amb previsió de reg per
aspersió. En el límit posterior del pati d'accés, i com a protecció del desnivell entre el pati d'accés i la planta
Soterrani 2, es col loca una reixa de protecció formada per taulons de fusta de pi Flandes amb tractament
autoclau de 45x90mm, de 160cm d'alçada fixat a travesser i muntants de perfil d'acer ancorada mecànicament al
paviment exterior.

Els paviments exteriors serà de llosa de morter prefabricat, tipus Llosa Vulcano, e=7cm, pres amb morter sobre
base de formigó, e=15cm. Tindrà una pendent mínima del 2%. En el pati privat es recollirà l'aigua de pluja
mitjançant buneres en disposició línial, amb reixa de 200x400mm d'acer galvanitzat que es connectarà amb la
xarxa d'evacuació.

Es preveu l'enderroc del tram d'escala que baixa a la planta soterrani 1 i es massissarà el forat d'escala per
guanyar més espai per activitats exterior a sota del porxo, situat al costat est de l'edifici. El paviment situat en
l'àmbit del porxo es realitzarà amb peça de gres porcel.lànic pres amb morter sobre formació de pendents de
morter mínim del 2% que estarà impermeabilitzat amb pintura bituminosa. En els espais entre pilars del porxo es
col.locarà una tanca taulons de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau de 45x90mm, de 100cm d'alçada fixat
a travesser i muntants de perfil d'acer ancorada als pilars. En l'àmbit de l'escala exterior serà de 230cm d'alçada

S'enderrocarà el porxo de formigó existent en el tram de façana sud comprès entre el volum ampliat i el porxo
situat en la façana oest. Es substituirà per una pèrgola de tauló de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau de
60x100mm amb una amplada de 160cm, situada a l'alçada de les obertures exteriors de 205cm. Quedarà integrat
amb el front lateral del pati de ventilació situat en la façana sud, on es situa l'extracció dels bafs de la bugaderia i
dels conductes d'extracció dels banys de la Planta Soterrani 1 i 2, que es col locarà en calaix independents
assegurant un comportament al foc EI 120

Es donarà solució a les patologies en l'estructura de formigó del porxo exterior, situat en la façana est, producte de
l'oxidació de l'armadura al entrar en contacte amb l'exterior. Es retirarà el revestiment existent en malt estat. Es
netejaran els rodons d'acer i s'aplicarà un producte protector antioxidant. S'utilitzarà morter sense retracció en
l'acabat final. S'impermeabilitzarà la cara superior del porxo exterior, situat en la façana est. Es realitzarà formació
de pendents amb morter, impermeabilitació amb pintura bituminosa i acabar ceràmic.



Espai verd, façana est i Passatge d'Ercilla

Es preveu adequar el jardí situat en el costat est de la parcel la, delimitat per l'edifici al seu costat oest, el Passatge
d'Ercilla en el seu costat sud, i els límits amb finques veïnes a nord i est, per permetre activitats a l'aire lliure. A
l'espai exterior verd s'accedeix per les plantes soterrani 1 i 2, amb un desnivell de 2,90m, mitjançant una rampa
existent situada perpendicular a la façana est i amb la seva arribada superior en l'accés de servei del Passatge
d'Ercilla, situada a 3 metres per sota de la planta baixa de l'edifici de la residencia.

En l'espai verd del costat est de la parcel la es preveu els accessos de serveis a l'edifici des de l'accés del Passatge
d'Ercilla. Seran dos recorreguts independents: Cuina i rebost situat en Planta Soterrani 2, i Magatzem general i
neteja situat en Planta Soterrani 1, s'evita així compartir el recorregut per aquests usos. Es situarà sistemes de
control d'accessos en l'entrada del Passatge Ercilla i en la porta situada

Es farà una tria de l'arbrat per mantenir i es netejarà la vegetació que quedi fora dels parterres i talussos.

Rampa

Es preveu redreçar la rampa amb l'objectiu de reduir el pendent existent a una pendent més suau del 14,4%. La
nova rampa estarà formada per dos trams. Un primer tram es situa entre la Planta Soterrani 2 (cota 5.80m) i
replà entremig (cota 4.15m) , enfrontat a la porta d'accés de la Cuina, Cambres Frigorífiques i Residus, del
Soterrani 2. Tindrà 150cm d'amplada i una longitud de 13,95m. Aquest tram tindrà un paviment de formigó
prefabricat, e=7cm, tipus Llosa Vulcano pres amb morter sobre base de formigó armat, e=15cm. Està continguda
entre dos rigoles de peces de formigó prefabricat 50x100mm de secció recta. La rampa situada entre el replà nivell
Soterrani 1 (cota 4,15m) i la sortida del Carrer d'Ercilla (cota 2,90m) té una geometria poligonal amb paviment
de formigó desactivat e=15cm. Està continguda entre dos rigoles de peces de formigó prefabricat 50x100mm de
secció recta .

En la rampa es col locaran lluminàries de senyalització per exterior encastades en el mur de formigó amb cos de
fossa d'alumini, difusor de vidre amb tractament a l'àcid i làmpada LED 1x13,5W. Model WALKER de SIMES, IP65.
En el replà entremig de la rampa es situarà un banc format per un mur de formigó de 40cm d'alçada, e=30cm amb
un seient de taulons de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau, e=5cm fixat al suport

Nivell Soterrani 1

S'intervindrà a sota del porxo situat en la façana est, en el nivell soterrani 1, enderrocant l'escala existent i
guanyen aquest espai com un àmbit exterior protegit. Es col locarà un paviment nou amb acabat de peça de gres
porcellànic antilliscant sobre formació de pendents amb morter i una tanca calada que impedirà l'accés a l'escala
exterior d'emergència formada per taulò de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau de 45x90 amb una porta
batent intergrada, h=2,30m. En els espais entre pilars del porxo es col locarà una tanca taulons de fusta de pi
Flandes amb tractament autoclau de 45x90mm, de 100cm d'alçada fixat a travesser i muntants de perfil d'acer
ancorada als pilars. En l'àmbit de l'escala serà de 230cm d'alçada

Es refarà la barana de protecció del mur de contenció de la rampa que estarà formada per taulons de fusta de pi
Flandes amb tractament autoclau de 45x90mm de 1,10m d'alçada fixat a travessers i muntants de perfil d'acer
ancorats al paviment exterior. Es col locarà un paviment exterior de sauló, e=5cm en el nivell soterrani 1. El
paviment de sauló estarà especejat amb rigola de peça recta de formigó prefabricat de 50x100mm., cada 2,00m.
En aquest espai es situaran bancs d'exterior model HARPO de SANTACOLE format per estructura de pletina d'acer
amb proteció antioxidant i pintat en pols amb seient de llistó de fusta, fixat a elements de suport encastat.

Es regularitzarà el talús enjardinat en contacte amb la tanca exterior del Passatge d'Ercilla. En la base del talús es
construirà un muret de contenció de 40cm d'alçada de bloc de formigó armat, e=30cm com a base d'un banc amb
el seient de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau, e=5cm fixat al suport

Es situarà un pas exterior fins a la sortida de servei amb paviment de formigó prefabricat, e=7cm pres amb morter
sobre base de formigó de 15cm. Es col.locaran lluminàries exteriors cilíndriques de làmpada LED tipus KUMA de
4m d'alçada sobre una rigola de peça de formigó prefabricat de 30cm d'amplada com a separació entre el
paviment de saulo i el talus, Tambè es situarà una canal de recollida linial de formigó polimèric amb reixa d'acer
galvanitzat, conectat a la xarxa de sanejament.

A sota del porxo es situarà un recinte pel comptador del subministrament de gas i un altre recinte de residus.

Nivell Soterrani 2

En el nivell del soterrani 2 es refaran els límits del talús situant un muret de contenció de bloc de formigó armat
de 40cm d'alçada, e=30cm com a suport d'un banc amb seient de tauló de fusta de pi Flandes amb tractament
autoclau, e=5cm.

Es situarà un paviment exterior de sauló, e=5cm amb un sistema de drenant mitjançant tub dren de PVC perforat
de 150mm conectat a la xarxa de sanejament.

Es col.locaran lluminàries exteriors cilíndriques de làmpada LED tipus KUMA de 4m d'alçada situades sobre una
rigola de peça de formigó prefabricat de 30cm d'amplada on es fixarà la barana formada per taulons verticals de
fusta de pi Flandes amb tractament autoclau, 45x90mm de 110cm d'alçada fixat a travesser i muntants de perfils
d'acer ancorat al paviment exterior.

En l'arrencada de la rampa es situa una canal de recollida lineal de formigó polimèric amb reixa d'acer galvanitzat,
connectat a la xarxa de sanejament, com a límit d'un replà enganxat a la façana de paviment de peça de gres
porcellanic antilliscant pres amb morter sobre base de formigó, e=15cm.del porxo.

La tanca exterior del Passatge d'Ercilla es refarà complertament, eliminant la reixa de tub d'acer existent.

Patis exteriors. Façana Nord i Oest.

En la part inferior de la façana nord, es situarà un pas exterior amb la funció de recollir les sortides habilitades en
el nivell Soterrani 3 que permetran un accés independent a la zona de manteniment i a la sala de calderes. Estarà
situat a l'alçada del nivell interior de la planta Soterrani 3. Es col locarà una protecció en el desnivell entre el pas i
el nivell del pati posterior. Estarà formada per passamà, travesser i muntats de 100cm d'alçada encastat en el
suport, de xapa d'acer galvanitzat de 50x10mm. Tindrà un acabat pintat a l'esmalt.

En el pati situat en la façana oest es substituiran les baranes i es refarà el paviment dels graons de l'escala de
terratzo, per peça ceràmica antilliscant La nova barana estarà formada per passamà, travesser i muntants de xapa
d'acer 50x10mm i brèndoles de rodó d'acer 8mm cada 10cm de 100cm d'alçada

Tractament dels elements de fusta de les tanques exteriors

Les tanques situades en els espais exteriors estan formades per taulons verticals de fusta de pi Flandes amb
tractament autoclau de 45x90cm. col.locats cada 15cm. Cada 6muntants, 90cm. es col.loca un muntant format per
un perfil T d'acer laminar embegut en un tauló de fusta. Es fixa mecànicament al suport mitjançant una pletina
d'acer 200x200x10mm, soldada al muntant. Un travesser inferior soldat als muntants de perfil laminar L 100.10, a
10cm del paviment, servirà de suport dels taulons de fusta situats entre els muntats i un travesser superior
rematarà tota la tanca. Tots els taulons estan cosits amb un rodo d'acer horitzontal 20mm, soldat als muntants.
En els trams situats en la terrassa privada del pati situat en la façana sud, es situa un perfil laminar L 100.10 de
remat del paviment, fixat al suport i que servirà com a ancoratge dels muntants de la tanca, que passarà tangent al
límit del paviment, per davant del mur de contenció que soluciona la diferencia d'alçada entre el carrer i el pati. La
tanca tindrà una alçada de 150cm sobre el paviment i 180 d'alçada total.

Els trams situats entre els pilars de formigó dels porxos exteriors estaran fixats als laterals dels pilars. Tindran una
alçada total de 110cm. Els trams situats en l'àmbit de l'escala exterior, tancarà tota l'alçada del porxo, amb una
alçada total de 250cm.

9.3. Ferms i pavimentació

CPe.1 Acabat amb sauló, e=5cm compactat al 95%PM amb uuna pendent màxima del 2%. Situat en les
plataformes de la planta soterrani 1 i planta soterrani 2 contingut entre tauló recte prefabricat de
formigó, 8x20cm. Es col.loca sistema drenant de recollida d'aigua de pluja format per conducte encastat
i perforat connectat a la xarxa de sanejament

CPe.2 Paviment antilliscant amb peça prefabricada de morter model LLOSA VULCANO de BREINCO, e=5cm de
60x40cm pres amb morter sobre base de formigó armat, e=15cm. Situat en el pati d'accés a l'edifici de
planta baixa, pas pavimentat de la plataforma de la planta soterrani 1 i tram de rampa situat entre el
tram entremig i el nivell del soterrani 2., amb 2% de pendent transversal.



CPe.3 Paviment continu de formigó desactivat, e=15cm ARTEVIA, d'àrid vist, formigó reforçat amb fibres de
polipropilè i tractament superficial amb resines. Situat en el tram de rampa entre el nivell d'accés del
Passatge Ercilla i el replà entremig, i el replà d'arribada de la rampa del nivell de la planta soterrai 2. Es
col.loca contingut entre tauló recte prefabricat de formigó, 8x20cm.

CPe.4 Paviment exterior de rajola de gres antilliscant, e=9mm, pres amb morter adhesiu sobre formació de
pendents de morter, 0,5% situat en l'àmbit del porxo exterior de la planta baixa i la planta soterrani 1.

CPe.5 Paviment exterior i formació de graó de les escales exteriors format per relliga de xapa d'acer
galvanitzat, 30x3mm muntat sobre marc perimetral de perfil L d'acer galvanitzat, fixat als trams d'escala

S'adjunta descripció, i documentació tècnica del paviment exterior de peça prefabricada
Veure Document Complementari DC_A.9.7_ Marques comercials. Llosa Vulcano de Breinco

S'adjunta descripció, i documentació tècnica del paviment exterior de formigó desactivat
Veure Document Complementari DC_A.9.8_ Marques comercials. Artevia de Lafarge

9.4. Drenatge i clavegueram/ evacuació d'aigües.

Veure MC 7.3 Sistema de condicionament, instal lacions i serveis. Recollida, evacuació i tractament de residus

9.5. Enllumenat.

Veure MC 7.10 Sistema de condicionament, instal lacions i serveis. Instal lacions d'enllumenat

S'adjunta descripció, i documentació tècnica del bàcul per l'enllumenat exterior
Veure Document Complementari DC_A.9.9_ Marques comercials. Model Kuma de Simon

S'adjunta descripció, i documentació tècnica del l'enllumenat encastat en els murs exteriors
Veure Document Complementari DC_A.9.10_ Marques comercials.Model Walker de Simes

9.6. Aigua i reg.

Veure MC 7.4 Sistema de condicionament, instal lacions i serveis. Instal lació de subministrament d'aigua

9.7. Jardineria

Es parterres i talussos estaran enjardinats amb plantació d'heura
Es transplantarà el Nesprer (Melpilus germanica) existent, col locat en clot de plantació de 1x1x1m
Es realitzarà la plantació d'Alber (Populus alba), col locat en clot de planta clot de 1x1x1m
Es realitzarà la poda selectiva de l'enfiladissa Glicina (Wisteria sinensis) situada en el porxo de la façana est.

9.8. Mobiliari urbà i equipament

Es col.locaran paperera de 60 litres de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals
de tub d'acer, fixat mecànicament

Es col.locarà una font per exterior d'acer, amb protecció antioxidant, model georgina amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Es colocarà banc model HARPO de SANTACOLE

Es situaran pilones extraibles, amb protecció antioxidant, 10mm de 900mm d'alçada en l'accés.

S'adjunta descripció, i documentació tècnica del banc per l'exterior
Veure Document Complementari DC_A.9.11_ Marques comercials.Model Harpo de Santacole

MC 10 Construccions modulars i instal.lacions temporals

No es preveu



MEMEMORIA D'EXECUCIÓ

ME.1 Organització de les obres
A continuació es descriu l'ordre d'execució de les obres previst per la Reforma i Adequació de la Residencia
Assistida per a gent gran 'Parc del Guinardó':

0. IMPLANTACIÓ
Prèviament al començament de les obres es preveu el desallotjament de l'edifici. També es preveu l’ocupació del
pati d'accés a l'edifici per implantar les casetes d'obra, zonificar els espais destinats a l'acumulació dels residus i
d'acopi de materials. Es retiraran tots els equips i mobiliari que s'aprofitaran un cop finalitzi la reforma.

EDIFICI EXISTENT
1 i 2. ENDERROCS i ESTRUCTURA
Un cop identificats, es retiren tots els elements sospitosos de contenir amiant. Els treballs de retirada i transport
d'aquests materials seran realitzats per personal autoritzat i la seva gestió es realitzarà en un abocador autoritzat.

_Enderroc elements banals. Es preveu la retirada de tots els equips i les instal lacions de muntatge superficial i
l'arrencada de revestiments i fals sostres. S'arrencaran les portes interiors, tant de fusta com metàl liques. Es
realitzarà l'enderroc de totes les divisòries interiors que no siguin parets de càrrega. Es preveu l'arrencada de totes
les fusteries exteriors, excepte les de nova col locació de la planta baixa. S'enderrocarà la coberta ceràmica
ventilada existent i l'escala d'accés al badalot. Es retirarà l'ascensor gran situat al costat del nucli d'escala.

_Enderroc paviment i capa de morter sobre sostre existent. Net l’edifici existent, només present amb la seva
estructura vertical i horitzontal, es realitzarà una inspecció visual acurada de tota ella. Si es detecta que en algun
punt l’armat metàl lic de les biguetes ceràmiques dels sostre han perdut el seu recobriment es procedirà a reparar.
En un procés ascendent, des del sostre del soterrani 3 i fins a l’últim superior, s’iniciarà l’enderroc del paviment i
la capa de morter sota seu, intercalant se amb la construcció d’una nova xapa de compressió a mesura que
ascendeix un nivell.

_Estructura horitzontal. Un cop net el primer element estructural horitzontal es realitzarà la col locació dels
connectors sobre els nervis, l’armat horitzontal de la nova xapa de compressió i el seu formigonat, previ
apuntalament de la superfície on s’actua. Aquestes operacions es simultanearan amb els successius enderrocs
anteriors, i de manera ascendent en els nivells.
Si en la inspecció visual dels sostres existents es detectessin armats metàl lics dels nervis malmesos, oxidats en
tota o part de la seva longitud, es procedirà a la seva substitució mitjançant la construcció d’un nou nervi (veure
descripció Memòria Estructura).
En els nivells amb contacte amb el terreny es realitzaran les soleres, prèvia col locació dels col lectors/instal lacions
encastats sota seu.

_Estructura vertical. Assolit el sostre superior en l’anterior actuació, i ara en sentit descendent, es realitzaran la
formació d’estintolaments i passos en els murs verticals ceràmics.(Realització de nous passos en els murs
estructurals i tapiats dels que no s’aprofiten amb parets estructural de maó calat HD, amb connectors d'ancoratge
amb les parets contingues)
Un cop rehabilitada i adequada l’estructura de l’edifici existent es realitzarà el projectat de protecció o pintat
ignífug en els sostres i elements metàl lics de reforç.

OBRA NOVA
1. ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES i FONAMENTACIÓ
S'enderrocarà el porxo situat en la façana sud de l'edifici existent i la tanca, jardineres i bancs que limiten amb el
carrer. Es realitzarà el buidat de terres per la formació de les noves soleres, rases per instal lacions i elements de
fonamentació de l'ampliació.
Els elements de la fonamentació de l'ampliació es realitzen en el pati d'accés, executant els pilots i enceps definits
en projecte. L'accés al lloc de treball es realitzarà pel perímetre amb el carrer que resta lliure de la superfície de
nova construcció.

3. ESTRUCTURA
S'executarà la nova estructura de l'ampliació, formigonant pilars i sostres.

Replanteig de les obres.
Un cop realitzades les operacions descrites anteriorment en l’edifici existent es podrà replantejar les cotes i mides
que defineix els diferents espais interiors.
El replanteig de l'ampliació de l'edifici es realitzarà tenint en compte les distancies als límits de parcel la.
S'haurà de tenir en compte les preexistències edificatòries donat que es tracta d'una rehabilitació, comprovant 'in
situ' totes les cotes i nivells respecte elements existents.
VEURE PLÀNOL ADJUNT

4. COBERTES I FAÇANES
Un cop arrencades totes les fusteries exteriors i instal lacions muntades en la façana (baixants, conductes
d'extracció, equips de climatització) es realitzarà l'acabat de façana. Prèviament s'haurà desmuntat l’escala
metàl lica exterior, per tot seguit muntar la bastida per al muntatge de la façana i els premarcs de xapa d'acer. Es
col loquen les proteccions de façana.
Paral lelament es realitzaran les cobertes de l'edifici. Un cop finalitzades es situaran les instal lacions de coberta
(climatitzador, unitats exteriors, captadors solars) a sobre de les estructures auxiliars de suport.

5. DIVISORIES INTERIORS, INSTAL.LACIONS ENCASTADES I ACABATS
Es col locaran tots els conductes de ventilació que s'han de fixar en la cara interior dels sostres.
Totes les divisòries interiors es realitzen amb envà autoportant de placa de guix, col locant una de les cares, per
poder situar les instal lacions en el seu interior. Un cop col locada la segona cara es realitzaran tots els acabats
verticals, fals sostres i paviments interiors. Els paraments sense revestiments es pintaran. Seguidament es
col.locaran els sanitaris, mecanismes, detectors, lluminàries i fusteries.

6. ACONDICIONAMENT EXTERIOR. PORXOS i ESPAI EXTERIOR
Tot seguit de finalitzar els treballs en la pell de l'edifici existent i retirada de bastides de les façanes, s'iniciaran les
feines en l'exterior:
Condicionament de porxos i pati d'accés: Es desmuntaran les baranes del conjunt d’escala i porxos exteriors i es
realitzaran les feines de reparació en els porxos de planta baixa situats en la façana oest.Es realitzarà el sostre que
tancarà el forat de l'escala exterior enderrocada situada sota el porxo de la façana oest, i la construcció de la nova
escala metàl lica.
Es retirarà del pati d'accés tots els equips auxiliars, zones d'emmagatzematge, casetes,per començar les feines de
pavimentació en el conjunt de superfície exterior i arranjament de la tanca exterior.
Condicionament de les zones enjardinades i patis exteriors: S'enderrocarà la resta de tanca exterior del Carrer
Garriga i Roca, i s'arrencarà la barana de la tanca del passatge Ercilla. S'arrencarà les baranes metàl liques del
diferents nivells de la zona enjardinada i escales dels patis de la façana oest.

Es realitzaran feines de poda, retirada d'arbrat per replantar i l'extracció d'arbustos no aprofitables. Es retiraran
tots els paviments exteriors. Es refaran les pendents de la rampa amb aportació i extracció de terres. Es col locaran
els nous paviments a sobre de subbases de formigó, situant prèviament totes les instal lacions d'enllumenat i reg
dels espais exterior.

7. FINALITZACIÓ DE LES OBRES
La obra s'acabarà amb la pintura i els repassos interiors i exteriors, plantació de l'enjardinament i mobiliari exterior
i la posta en marxa de totes les instal lacions.No s'inclou en les obres el mobiliari interior

ME.2Planificació de les obres
A continuació s'adjunta gràfic amb el pla de treballs a realitzar, detallant les diferents fases, la seva duració i l'ordre
a seguir.

ME.3 Classificació del contractista
Grup C Edificacions
Sub grup 2 Estructures de fàbrica o formigó
Categoria 4 Pressupost entre 840.000 i 2.400.000€





Id Nom de tasca Durada

1 OBRA RESIDENCIA 302 días
2 INICI OBRA 0 días
3 OBRA DE REFORMA 302 días
4 ENDERROCS 94 días
5 Enderrocs en general, (Envans, ssanitaris, fusteries, instal.lacions, etc.) 30 días
6 Enderroc paviment i capa morter sobre Sostre Soterrani -3 3 días
7 Enderroc paviment i capa morter sobre Sostre Soterrani -2 5 días
8 Enderroc paviment i capa morter sobre Sostre Planta Baixa 5 días
9 Enderroc paviment i capa morter Sostre Planta Primera 5 días
10 Enderroc paviment i capa morter Sostre Planta Segona 5 días
11 Enderroc paviment i capa morter Sostre Planta Tercera 5 días
12 Enderroc coberta escala/badalot 5 días
13 ESTRUCTURA 132 días
14 Reforç de Forjats 63 días
15 Conectors, barres i formigonat, Sostre Soterrani -3 3 días
16 Conectors, barres i formigonat, Sostre Soterrani -2 7 días
17 Conectors, barres i formigonat, Sostre Planta Baixa 7 días
18 Conectors, barres i formigonat, Sostre Planta Primera 7 días
19 Conectors, barres i formigonat, Sostre Planta Segona 7 días
20 Conectors, barres i formigonat Planta Tercera 7 días
21 Formació de dintells i passos, massissats de parets 56 días
22 Planta Tercera 8 días
23 Planta Segona 8 días
24 Planta Primera 8 días
25 Planta Baixa 8 días
26 Planta Soterrani -1 8 días
27 Planta Soterrani -2 8 días
28 Planta Soterrani -3 8 días
29 Protecció estructura 33 días
42 INSTALACIONES 261 días
43 Sanejament Soterrat 20 días
44 Sanejament Aeri 10 días
45 Xarxa d'aigua freda, ACS i vapor 90 días
46 Electricitat i enllumenat 90 días
47 Climatització i ventilació 95 días
48 Instal.lacions audiovisuals, dades i control 35 días
49 Protecció contraincendis 35 días
50 Protecció i seguretat 35 días
51 PAVIMENTS 45 días
52 Paviments 45 días
36 TANCAMENTS INTERIORS 72 días
37 Ram de paleta 15 días
38 Tabiqueria seca 1ª caras 25 días
39 Tabiqueria seca 2º caras 30 días
30 ENVOLVENT 124 días
31 Coberta 17 días
35 Revestiment exterior 60 días
32 Fusteria alumini 28 días
33 Serralleria 20 días
34 Protecció solar 12 días
53 REVESTIMENTS 122 días
54 Arrebossats i enguixats 25 días
55 Teixits 15 días
56 Aplacats 20 días
57 Pintura 20 días
64 TRANSPORT VERTICAL 30 días
65 Transport vertical 30 días
62 SERRALLERIA 30 días
63 Serralleria 30 días
58 CEL RAS 40 días
59 Cel ras 40 días
40 FUSTERIES INTERIORS 20 días
41 Portes Fenoliques 20 días
60 APARELLS SANITARIS 15 días
61 Aparells sanitaris 15 días

OBRA RESIDENCIA

OBRA DE REFORMA
ENDERROCS

Enderrocs en general, (Envans, ssanitaris, fusteries, instal.lacions, etc.)
Enderroc paviment i capa morter sobre Sostre Soterrani -3

Enderroc paviment i capa morter sobre Sostre Soterrani -2
Enderroc paviment i capa morter sobre Sostre Planta Baixa

Enderroc paviment i capa morter Sostre Planta Primera
Enderroc paviment i capa morter Sostre Planta Segona

Enderroc paviment i capa morter Sostre Planta Tercera
Enderroc coberta escala/badalot

ESTRUCTURA
Reforç de Forjats

Conectors, barres i formigonat, Sostre Soterrani -3
Conectors, barres i formigonat, Sostre Soterrani -2

Conectors, barres i formigonat, Sostre Planta Baixa
Conectors, barres i formigonat, Sostre Planta Primera

Conectors, barres i formigonat, Sostre Planta Segona
Conectors, barres i formigonat Planta Tercera

Formació de dintells i passos, massissats de parets
Planta Tercera

Planta Segona
Planta Primera

Planta Baixa
Planta Soterrani -1

Planta Soterrani -2
Planta Soterrani -3

Protecció estructura
INSTALACIONES

Sanejament Soterrat
Sanejament Aeri

Xarxa d'aigua freda, ACS i vapor
Electricitat i enllumenat

Climatització i ventilació
Instal.lacions audiovisuals, dades i cont
Protecció contraincendis
Protecció i seguretat

PAVIMENTS
Paviments

TANCAMENTS INTERIORS
Ram de paleta

Tabiqueria seca 1ª caras
Tabiqueria seca 2º caras

ENVOLVENT
Coberta

Revestiment exterior
Fusteria alumini

Serralleria
Protecció solar

REVESTIMENTS
Arrebossats i enguixats

Teixits
Aplacats

Pintura
TRANSPORT VERTICAL

Transport vertical

Serralleria
CEL RAS

Cel ras
FUSTERIES INTERIORS

Portes Fenoliques
APARELLS SANITARIS

Aparells sanitaris
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Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

Projecte Residencia Asistida per a Gent Gran "Parc del Guinardo"
Promotor: BIM/SA
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Id Nom de tasca Durada

66 OBRA NOVA (AMPLIACIÓ) 200 días
67 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 18 días
68 Moviment de terres i enderrocs 18 días
69 FONAMENTS 15 días
70 Fonaments 15 días
71 ESTRUCTURA 30 días
72 Estructura de formigó 30 días
73 Estructura metàl.lica 30 días
74 ENVOLVENT 114 días
75 Coberta 30 días
76 Ram de paleta 12 días
77 Fusteria alumini 10 días
80 Revestiment exterior 15 días
78 Serralleria 5 días
79 Protecció solar 5 días
81 TANCAMENTS INTERIORS 17 días
82 Ram de paleta 5 días
83 Tabiqueria seca 12 días
86 PAVIMENTS 20 días
87 Paviments 20 días
84 FUSTERIES INTERIORS 10 días
85 Fusteries interiors 10 días
91 CEL RAS 20 días
92 Cel ras 20 días
88 REVESTIMENTS 20 días
89 Aplacats 10 días
90 Pintura 10 días
93 EQUIPAMENT 3 días
94 Equipament 3 días
95 ACONDICIONAMENT PORXOS 69 días
96 Enderrocs 8 días
97 Estructura 6 días
98 Coberta 5 días
99 Paviment 20 días

100 Revestiments 15 días
101 Serraleria 15 días
102 ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR 102 días
103 Enderrocs 12 días
104 Moviment de terres 20 días
105 Estrutura 10 días
106 Ram de paleta 10 días
107 Paviments 25 días
108 Revestiments 5 días
109 Tancament 25 días
110 Mobiliari 5 días
111 Jardineria 20 días
112 FINAL D'OBRA 0 días

OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)

Moviment de terres i enderrocs

Fonaments

Estructura de formigó
Estructura metàl.lica

ENVOLVENT
Coberta

Ram de paleta
Fusteria alumini

Revestiment exterior
Serralleria

Protecció solar
TANCAMENTS INTERIORS

Ram de paleta
Tabiqueria seca

PAVIMENTS
Paviments

FUSTERIES INTERIORS
Fusteries interiors

CEL RAS
Cel ras

REVESTIMENTS
Aplacats

Pintura
EQUIPAMENT

Equipament
ACONDICIONAMENT PORXOS

Enderrocs
Estructura

Coberta
Paviment

Revestiments
Serraleria

ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR
Enderrocs

Moviment de terres
Estrutura

Ram de paleta
Paviments

Revestiments
Tancament

Mobiliari
Jardineria
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Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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M S+AMEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
M S+A.1 Memòria ambiental
M S+A.2 Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat. Estudi energètic.
M S+A.3 Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles



M S+A.1 Memòria ambiental

ÍNDEX

1. Introducció

2. Identificació del vectors ambientals

3. Taules d'avaluació dels vectors ambientals

a. Avaluació dels aspectes ambientals particulars

b. Avaluació de les situacions d'emergéncia ambiental particulars

4. Identificació de les fonts d'Informació

5. Mesures de correcció per al diferents vectors d'impacte

1. Introducció

Amb aquesta Memòria Ambiental es pretén definir les mesures, algunes d'elles d'obligat compliment per la
normativa ambiental, encaminades a reduir l'impacte ambiental i social que la obra pot ocasionar. Aquestes messu
res estan recollides i justificades en el cos d'aquest treball.

L'objecte d'aquest estudi, es el Projecte per l'adequació de la Residencia de Gent Gran "Parc del Guinardó" situada
en la zona alta del barri del Guinardó de Barcelona, al Carrer Garriga i Roca, 62, a tocar del Parc del Guinardó.
L’entorn es caracteritza per la proliferació d’edificacions aïllades i una forta pendent. La façana davantera de
l’edifici està orientada a sud sudoest i la façana posterior està orientada a nord nordest.

La finca situada en sòl urbà i presenta les següents característiques:

Disposa dels serveis urbans d’aigua, gas, electricitat, telefonia i sanejament.
L’edificació existent es de planta baixa, 3 plantes pis i 3 plantes soterrani. L’accés principal a l’edifici es realitza des
de la façana davantera el carrer Garriga i Roca on trobem una estructura porxada. Des del soterrani 1 i 2 es pot
accedir a la zona enjardinada que té sortida al Passatge Ercilla. Des del soterrani 3 es pot accedir al pati posterior
que connecta amb el pati lateral, al qual es pot accedir també des del soterrani 2.

L’edifici objecte de l’estudi va ser construït a l’any 1970, amb titularitat pública, funcionant com a edifici
residencial des de l’any 1977. Les dependències de la Residencia Assistida “Parc del Guinardó” ocupen la totalitat
de l’edifici, situat al carrer Garriga i Roca, 62, del Districte d’Horta Guinardó de Barcelona.

Recentment s'ha realitzat l'adequació interior dels espais comuns de la planta baixa, que queda fora de l'àmbit
d'actuació de la reforma.

Les actuacions i treballs més importants es poden enumerar segons el següent:

Enderrocs de les divisions interiors no estructurals, part del porxo exterior, realització de pels pas d'instal lacions
en forjats i parets estructurals, escales exteriors, arrencada de revestiments interiors ...

Desmuntatge deis elements interiors amb destí a l'abocador, tals com portes, sanitaris, instal lacions, mobiliari fix

Actuacions estructurals. Reforç; i consolidació de l'estructura existent i nous forjats, pilars i fonamentació a la
part ampliada. Noves escales d'emergència i retorç dels nous forats per al pas d'instal lacions. Protecció enfront el
incendi de tots els elements estructurals

Substitució de la coberta ceràmica ventilada per coberta plana transitable i nova coberta planes transitables en la
part ampliada.

Façanes: Substitució de totes les fusteries, col locació d'aïllament tèrmic per l'exterior de la façana amb acabat
continu d'estuc flexible de calç sobre la façana existent i del full principal de la nova façana de la part ampliada.
,Fac;:ana de la Gran Via (no protegida) es fara part nova i part reformada. Tot segons projecte.

La resta (reforma de l'ascensor existent, instal lacions, divisions, acabats de parets, sostres, paviments, fusteries
de fusta i metàl liques, sanitaris, equipaments ... ),es preveu tot nou.



Situació

Imatges de l'edifici existent. Façana sud. Accés carrer Garriga i Roca

2. Identificació dels vectors ambientals

A. Població

Utilitat per a la població:

Amb aquesta intervenció la població es veurà beneficiada amb una millora i ampliació de les infraestructures ja
existents en el barrí.

Alteració del benestar de veïns, vianants i de l'activitat econòmica i d'empreses:

En principi el benestar deis veïns no es veuria afectat degut a l'edifici disposa de suficient espai exterior per
realitzar les tasques de càrrega i descàrrega sense interferir en la circulació viaria, del carrer Garriga i Roca de un
carril en cada sentit de la circulació.
De totes maneres es prendran les següents mesures que estaran desenvolupades a I'Estudi de Seguretat i Salut:

Senyalització del recinte d'obres i de les zones destinades a l'abassegament de materials, de residus, quan
no puguin estar dins de l'àmbit d'obra.

Informació a veïns i als locals d'activitat empresarial fent especial esment a la restitució deis serveis.

Vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il luminació de l'obra.

Programació de l'obra tenint en compte les interferències al transit de pas i al transit local (zones
d'estacionament, aparcament privat i zones de carrega i descarrega comercial) i la seva interacció amb els
itineraris de vianants. A més de intentar generar el mínim impacte possible pera la població i a la seva
accessibilitat i mobilitat, tenint en compte la vida de la zona (ús habitual deis espais públics,
esdeveniments especials, activitat econòmica i d'empreses)

Es duran a terme les operacions especials que puguin alterar la circulació, com les de carrega i descarrega
de l'obra.

S'estudiarà l'emplaçament d'elements com casetes d'obra, sanitaris, espais d'emmagatzematge de petita
maquinaria, quan aquests no es puguin ubicar dins l'àmbit d'obra.

S'estudiaran totes les afeccions d'accés que pot ocasionar l'execució de l'obra i definir com resoldre les,
tenint especial cura amb l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i a no provocar barreres
arquitectòniques (col locació de passeres amb paviment adequat per evitar la relliscada de persones,
itineraris alternatius).

S'establiran passos adequats per als clients deis establiments afectats per l'obra.

En el cas que hi hagi possibilitats d'aparició de plagues, es proposaran les mesures oportunes per tal
d'evitar que aquestes puguin afectar a la població.

Es realitzarà una formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors.



B. Residus

Generació, segregació i gestió deis residus de la construcció:

S'adjunta L'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició com a Annex 3 i conté entre d'altres aspectes
els que son d'aplicació a l'obra en qüestió, contenint:

Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que es preveu generar a l'obra.

Mesures pera la prevenció i minimització deis residus en l'obra.

Com es segregaran els residus generats en obra i en la demolició amb els plànols de les instal lacions
previstes pera la segregació d'aquests residus.

Pla d'enderroc orientat a la màxima segregació deis residus generats i a la proposta de reutilització de
materials o residus procedents de l'enderroc.
Les operacions de reutilització (en la mateixa obra o altres), valorització o eliminació a que es destinaran
els residus (suggerir abocadors).

lnventari deis materials que puguin esdevenir contaminants i que requereixin de ser emmagatzemats
temporalment mentre durin les obres (residus perillosos o materials que en poden esdevenir). Es
detallarà com es preveu la seva recollida selectiva i posterior gestió.

Especificació del tracte que rebran les aigües residuals sanitàries procedents de serveis d'obra,
especialment quan no es puguin habilitar connexions a la xarxa de clavegueram.

Es realitzarà una formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors i en especial tot el referent a la
interpretació de la simbologia de perillositat de la identificació deis residus.

C. Materials

Consum de materials:

Es tindrà en compte en relació a aquest aspecte la compra correcta i emmagatzematge adequat, posant especial
atenció a:

La planificació de la compra de materials i el seu emmagatzematge per tal de minorar els escreixos i
garantir les seves propietats.

Es tindrà cura de la manipulació i transport d'aquests materials, per tal d'evitar ne la pèrdua o
deteriorament.

S'estudiarà l'optimització de l'ús de materials, estudiant modulació de les peces per evitar retalls
innecessaris.

Es justificarà l'adopció de solucions constructives més durables.

S'incorporaranmaterials que disposin d'acreditació de qualitat o similar.

S'inclourà el pla de manteniment de les instal lacions i deis seus components.

Dimensionat deis materials majoritàriament emprats en el projecte. Aquest no es podran calcular
definitivament fins a la finalització del projecte executiu, pero en aquest moment, es preveuen les
quantitats presentades a I'Annex 1

S'utilitzarà un nivell de control de qualitat intern d'acord ambla normativa estructural: Un major control
de qualitat durant l'execució de !'estructura permet emprar en la fase de càlcul coeficients de seguretat
menors i, per tant, emprar menys quantitat de material.

Sostenibilitat deis materials:

Es procurarà, sobre els materials utilitzats a l'obra, acomplir (si es el cas), els següents:

Fusta: que disposi d'algun ti pus d'eco etiqueta, tipus certificació FSC o similar.

Pintures que disposin d'algun ti pus d'eco etiqueta.

Formigó prefabricat que disposi d'algun tipus d'eco etiqueta, tipus el Distintiu de Garantía de Qualitat
Ambiental
Productes que incorporen àrids reciclats que disposin d'algun tipus d'ecoetiqueta.

Productes de plàstic reciclat que disposin d'algun ti pus d'eco etiqueta, tipus Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus 1) que atorga la Generalitat de Catalunya.

Mobiliari urbà que disposi d'algun tipus d'eco etiqueta.

Reposició deis paviments amb mescles bituminoses que incorporin material reciclat.

Ús de betums de fabricació a baixa temperatura.

Ús d'elements de formigó prefabricat que incorporin àrid reciclat

Ús de formigó en massa que incorpori àrid reciclat.

Emprar materials plàstics que incorporin plàstic reciclat

Ús d'àrids reciclats.

Emprar materials reciclables i així s'especificarà a la memòria del Projecte Executiu i al pressupost.

A les instal lacions elèctriques s'utilitzaran conductors que no continguin halògens en la seva composició.

D. Atmosfera

Emissió de gasos i pols: Quan finalitzi el projecte executiu:

S'avaluaran les emissions de C02 que es preveu que s'ocasionin durant la construcció i en casque sigui
necessari, es plantejaran les mesures necessàries per tal de prevenir les, però en aquest moment, es
preveuen les quantitats presentades a I'Annex 2

També es complimentarà amb les mesures que es considerin adients per al control de les emissions de
substàncies tòxiques (CFC, COV,) que es puguin produir coma conseqüència de projeccions de poliuretà,
emulsions o betums.
A l'obra s'estudiaran les emissions de partícules que es preveu que s'ocasionin durant la construcció i, en
cas que sigui necessari es prendran les mesures concretes que s'hagin d'implementar pera la minimització
deis núvols de pols.

Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors i en especial tot el referent a la
interpretació de la simbologia de perillós ita! de la identificació deis residus



Emissió d'olors: Quan finalitzi el projecte executiu:

Es determinaran les mesures adients pera prevenir i/o tractar les emissions i així minimitzar les
conseqüents molèsties sobre l'entorn.

Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors

Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic: Duran l'obra es prendran mides per:

La prevenció i el tractament de les emissions de soroll i vibracions detectant les possibles fonts de soroll i
vibracions i identificant els receptors afectats i es prendran les mesures que siguin necessàries per tal de
minimitzar lo

Es tindran en compte les característiques requerides per als vehicles i maquinaria que s'empraran en
l'execució de l'obra i les seves necessitats de manteniment.

El tindrà en compte el subministrament elèctric de l'obra alternatiu i, en cas que es posi en funcionament,
s'aportarà un estudi d'impacte acústic, seguint el "Procediment d'autorització d'actuacions d'obres
sorolloses i/o fora d'horari, que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona".

Es concretarà l'horari de treball de l'obra

Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors

Qualitat de l'aire interior i exterior. En obres tipus aparcaments, túnels, dipòsits ...

S'explicaran els sistemes existents per assegurar la qualitat de l'aire en la instal lació durant l'execució i el seu ús.
Pero no es el cas d'aquesta obra i no cal prendre mesures especials.

Impacte lumínic.

En obres on es prevegi contaminació lumínica es presentarien els càlculs de luxes de les diferents lluminàries
utilitzades, contaminació lumínica abans i després de l'actuació, i proposaríem les mesures que es prendrien per
tal de disminuir l'impacte lumínic (tipus de lluminària, pantalles, orientació de fanals).

E. Sol i Sub sol

Ocupació del terreny:

Minimització de l'ocupació del terreny. Es tindrà cura que l'ocupació del terreny durant la construcció per
tal que aquesta sigui mínima: el control i minimització de zones d'acopi, protecció del sòl ocupat per evitar
infiltracions, contaminacions ....

Es garantirà la netedat de l'obra i el se u entorn, desenvolupant les mesures concretes que s'hagin
d'implementar a l'obra per tal de garantirà. Igualment, es garanteix la obligació relacionada ambla
restauració i condicionament del terreny ocupat.

El sistema de delimitació de l'obra i la seva ubicació, així com la de la resta d'elements de l'obra com
casetes, contenidors, ... es concretarà a l'estudi de Seguretat i Salut. Així mateix, a I'Estudi, es farà
referència a les operacions que requeriran d'un desplaçament temporal deis límits de l'obra.

Es realitzarà una formació específica deis operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes
relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts anteriors.

Existència de capa de terra vegetal:

Es preveu minimitzar l'aportació de terra vegetal per realitzar l'enjardinament dels espais exteriors fent tria i
aprofitament de la capa de terra vegetal aprofitable existent.

Gestió de moviments de terres sobrants i préstecs:

Es preveu minimitzar l'aportació i l'extracció de terres aprofitant les terres extretes per terraplenats de nova
execució.

Afectació a les propietats físiques del sol:

En principi, en aquesta obra no es preveu que pugui afectar a les propietats físiques del sol, ja que es tracta d'una
rehabilitació mantenint els usos i acabats actuals.

F. Hidrologia

Afectació deis sistemes de drenatge superficials:

En relació a l'afectació dels sistemes de drenatge superficials, es controlaran intensivament els canvis que
impliquin una disminució en la capacitat de drenatge, com es ara el canvi d'una coberta existent i es proposaran
les mesures necessàries per a garantir el drenatge de l'aigua per evitar riscos d'inundació

Afectació als sistemes hídrics subterranis:

En principi, en aquesta obra no es preveu que pugui afectar als sistemes hídrics subterranis, ja que es tracta d'una
rehabilitació mantenint el subsòl amb la mateixa volumetria. En els espais exterior amb acabat pavimentat es
situaran sistemes de drenatge per tal d'evitar escorrenties a l'interior de la parcel.la.

Consums d'aigua:

En principi no es preveu l' utilització d'aigua subterrània, pero s'adoptaran les mesures d'estalvi d'aigua que siguin
implementables i es farà un seguiment deis consums de l'obra. Es realitzarà una formació específica deis operaris
per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l'execució de l'obra i els recollits en els punts
anteriors.

G. Energia

Consum energètic:

S'avaluarà el cost energètic del procés constructiu, es proposaran les mesures que es considerin oportunes aplicar
per tal de minimitzar lo, es promouran l'ús d'energies renovables i es potenciarà l'ús d'equips de baix consum
energètic (classificació A, B o C), sistemes d'alt rendiment, elements d'enllumenat eficients. Es realitzarà una
formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l'execució de
l'obra i els recollits en els punts anteriors.

En l'ANNEX 33 Estudi Energètic s'analitza el comportament de l'edifici existent i es proposen millores ambiental

H. Flora i fauna

Existencia de comunitats vegetals o animals:

S'ha consultat al Departament de Parcs i Jardins de Barcelona sobre la necessitat de preservar espècimens vegetals
situat en els espais exteriors del centre. Es determina necessari els transplantament i la poda selectiva de diverses
espècies .L'inventari de la intervenció està definida en la memòria del projecte.

l. Paisatge

Impacte visual:

En principi, en aquesta obra no es preveu que pugui generar un impacte visual de manera considerable ja que la
ampliació prevista i la modificació de la façana queden en una alineació diferent de la façana principal i no es
distorsiona.



3. Taules d'Avaluació dels vectors ambientals

TAULA D'AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS PARTICULARS

VECTOR AMBIENTAL IDENTIFICACIÓ ASPECTES AMBIENTALS a evaluar Nivell de criticitat ambiental
d'aplicació?

S/N
nivell d'afecció

1 3
A Població Afectació a la mobilitat de la població S 1

Afectació al patrimoni Arquitectònic N

Afectació a la seguretat de la població durant l'obra S 1

B Residus Generació de residus S 3

Reutilització de materials/residus d'altres activitats S 1

C Materials Consum de materials amb components reciclats S 2

Consum de materials no tòxics S 3

D Atmosfera Contaminació odorífera externa N

Contaminació sonora externa S 2

Generació de pols i projeccions de materials S 2

Emissions de substàncies tòxiques a l'atmosfera N

E Sòl i Subsòl Afectació a les propietats físiques del sòl N

Destrucció de la terra vegetal S 1

Afectació a la orografia del terreny S 1

F Hidrologia Afectació al sistema hídric de la zona N

Reaprofitament de les aigües S 1

G Energia Consum d'energia fotovoltaica N

Consum d'energies renovables S 2

H Flora i fauna Afectació a comunitats vegetals S 1

Afectació a comunitats animals N

I Paisatge Alteració temporal del paisatge N

Valor resultant 21

Situació 21/63 Poc crítica

TAULA D'AVALUACIÓ DE LES SITUACIONS D'EMERGÈNCIA AMBIENTAL

Vector Situació d'emergència
Avaluació

Probabilitat Gravetat Prov x Grav. Significativa
(X)

A. Població Epidèmies i malalties (Per exemple:
crisis d'asma per pols) Baixa Moderada 2

Talls en línies de comunicació
(telèfons, fibra òptica, etc.) Baixa Trivial 1

Incendis a l'oficina Baixa Moderada 2

D. Atmòsfera Emissions de substàncies tòxiques
(pols d'amiant, fums)

Trencament de canonades de gas Baixa Moderada 2

Radiacions radioactives

E. Sòl/Subsol Vessaments incontrolats al sòl

Esllavissades i despreniments

F. Hidrologia Trencament de canonades d'aigua Mitjana Moderada X

Vessament incontrolats a sistemes
aquàtics

Inundacions a l'obra Baixa Moderada

Trencament d'oleoductes

Trencament de la xarxa de
clavegueram Mitjana Moderada X

G. Energia Talls en linies de subministrament
elèctric Baixa Moderada

H. Flora i fauna Incendis forestals

Plaques

Incendis a l'obra Baixa Moderada

Intolerable ( 4 i 5 )

Pr
ob

ab
ili
ta
t

Alta 3 4 5 Es considera la situació d'emergència
SIGNIFICATIVA quan el resultat de
l'avaluació sigui superior o igual a 3.
En aquest cas, es marcarà amb una
creu a la comumna de "Significativa".
En les altres situacions, es considerarà
NO SIGNIFICATIVA

Important ( 3) Mitjana 2 3 4

Tolerable ( 1 i 2 ) Baixa 1 2 3

Trivial Moderada Notable

Gravetat



4. Identificació de les fonts d'informació

Es tindran en compte les diverses fonts que poden proporcionar informació relacionada amb la reducció de
l'impacte ambiental que pot ocasionar l'obra. ldentificació de requisits legals aplicables en els aspectes generals
ambientals i verificació del seu compliment en el projecte:

La normativa ambiental vigent a cada moment vinculada a cada un dels vectors ambientals d'impacte.

La guia d'ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona amb les pautes d'execució bàsiques per tal
de minimitzar els principals impactes que poden ocasionar les obres sobre el medi en format orientat a la
formació, l'execució i el control de l'obra, editada des de I'Area de Medi Ambient.

El Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona que estigui en vigor en cada moment.

Quant a la normativa ambiental, a continuació es relacionen les principals referències normatives en vigor i alguns
documents de referència per al desenvolupament de cada apartat d'impacte de la memòria ambiental, sense
perjudici d'altra normativa que sigui d'aplicació i de la normativa que en un futur pugui modificar i/o ampliar
aquesta:

A. Població

Ordenança sobre obres, instal lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991.

Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública,de 27 de març de 1979.

Ordenança deis Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 19 de juny de 1999.

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

Manual de Qualitat de les Obres. lmplantació i incidència en l'àmbit de domini públic. Decret d'alcaldia de
17 de maig de 1999.

Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

B. Residus

Ordenança general del Medi ambient urba de la ciutat de Barcelona, publicada a 1 BOP de 16 de juny de
1996. Títol VI, gestió de residus.

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

Decret 161/2001, de 12 dejuny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres res idus de la construcció i enderroc.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió deis residus de construcció i
enderroc.

Decret 92/1992, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Catàleg de Residus de Catalunya.

Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat perla decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig,
modificada perles decisions 2001 118,2001 119 i 573 2001.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora deis residus.

Ordre de 28 de febrer de 1989, perla que es regula la gestió deis olis usats (BOE 57}, i de 6 de setembre de
1988, sobre tractament i eliminació deis olis usats (DOGC 1055).

C. Materials

Instrucció del formigó estructural (EH E).

Mesura de Govern de política responsable de compra de fusta (desembre de 2003) i Decret d'Alcaldia
pera la compra responsable de fusta (juliol 2004).

D. Atmosfera

GASOS, POLS i OLORS:

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de I'Aire i Protecció de 1' Atmosfera.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del PI a d'actuació pera la millora de la qualitat de l'aire als
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de
23 de maig.

Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títoll. Protecció de l'atmosfera.

Ordenança sobre obres, instal lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de maig
de 1991.

Manual de Qualitat de les Obres. lmplantació i incidencia en l'ambit de domini públic. Decret d'alcaldia de
17 de maig de 1999.

SOROLL I VIBRACIONS:

Ordenança general del Medi ambient urba de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títollll. Contaminació acústica.

Proposta de modificació de I'Ordenança General del Medi Ambient Urba.

Llei 37/2007, de 17 de novembre, del ruido i Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desenvolupa.

Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel
qual es regulen les emissions sonares a l'entorn degudes a determinades maquines d'ús a l'aire lliure.

Manual de Qualitat de les Obres. lmplantació i incidència en l'àmbit de domini públic. Decret d'alcaldia de
17 de maig de 1999.

E. Sol i subsol

Ordenança sobre obres, instal lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991.

Manual de Qualitat de les Obres. lmplantació i incidència en l'àmbit de domini públic. Decret d'alcaldia de
17 de maig de 1999.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió deis residus de construcció i
enderroc.

F. Hidrologia

Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada a 1 BOP de 16 de juny de
1996. Títol V. Saneja ment d'aigües residuals i pluvials.

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000, (Directiva Marc de I'Aigua).

Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d'll d'abril, pel qual s'aprova el
Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües

G. Energia

Directiva 27/2012 relativa a l'eficiència energètica

H. Flora i Fauna

Ordenança general del Medi ambient urba de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol VIII. Zones naturals i espais verds.

Norma Granada aprovada per I'Ajuntament de Barcelona el1992.



5. Mesures de correcció per als diferents vectors d'impacte

A. Població Alteració del benestar de veïns, vianants i de l'activitat econòmica i d'empreses

Avaluació de barreres arquitectòniques
Es senyalitzaran les zones destinades a l'abassegament de
materials, a l'abassegament de residus i a la zona de neteja de
canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció
d'execució perla seva aprovació, una proposta dels punts
escollits per totes aquestes activitats, la gestió deis espais que es
pensa aplicar i un estudi de restauració deis mateixos. Les
mesures a prendre s'hauran d'especificar en projecte

Mesura preceptiva

La informació a la població es canalitzarà a través deis
representants de la població (Ajuntament, associacions), mitjans
de comunicació (radio, premsa) i s'atendran particularment les
consultes deis afectats que així ho requereixin. Tots els serveis
que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Esta prohibit
col locar a les vies urbanes qualsevol tipus d'obstacles, objectes
o fer hi instal lacions que limitin o facin perillosa la lliure
circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten
els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda,
d'acord ambla Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Mesura preceptiva

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o
instal lacions serà el responsable de prendre i mantenir les
mesures de seguretat adients, en especial el que es refereix a la
vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il luminació
d'obstacles.

Mesura preceptiva

Per evitar possibles accidents a tercers, es col locaran les
oportunes senyals d'advertència de sortida i d'entrada de
camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distancies
reglamentaries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra,
prohibint ne el pas a tota persona aliena a la mateixa, col locant
ne en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable
de l'obra s'encarregarà, al seu càrrec, de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant als vianants a fi d'evitar
accidents. Fora de l'àmbit del tancament de !'obra no podran
estacionar se vehicles ni maquinaria d'obra, excepte a la reserva
de carrega i descarrega de !'obra quan existeixi zona
d'aparcament a la calçada.

Mesura preceptiva

Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps
possible reduint, en conseqüència, les afeccions en fase
d'execució.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles
Els contenidors se situaran de forma que no dificultin el pas de
vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol
cas s'hauran de respectar els criteris d'amplada de pas dels
passos de vianants adaptats.

Mesura preceptiva

Dins la zona de l'obra no es podran estacionar vehicles
particulars no vinculats directament a l'execució de l'obra. Si no
hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai
adequat pera aquest fi fora de l'obra. Les operacions de carrega
i descarrega s'executaran dins de l'àmbit del tancament de
l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el
punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants
fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de
l'obra i es prendran les mesures següents:
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl liques de
200 x 100 cm, delimitant el camí per tots dos costats i es
col locarà la senyalització que correspongui. Acabades les
operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques
metàl liques i es netejarà el paviment.
• Es controlarà la descarrega deis camions formigonera a fi
d'evitar abocaments sobre la calçada.

Mesura preceptiva

Caldrà estudiar les diferents afectacions de l'execució de l'obra,
com ara desviaments de transit, accessos. És important que no
apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit
col locar qualsevol tipus d' obstacles o d'objectes, o fer hi
instal lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure
circulació de vianants o vehicles. Es reposarà adequadament la
senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats
en els passos afectats per l'obra. Es tindrà especialment cura de
no provocar barreres arquitectòniques durant l'execució de
l'obra. S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas
mínim d'amplada perla vorera o perla zona d'aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o
cal envair el carril de circulació i desviar el transit rodat, serà
necessari col locar les proteccions i la senyalització que
correspongui i contactar prèviament amb Guardia Urbana.

Mesura preceptiva

Es prendran les mesures adients per fer compatible l'obra amb
l'accés a aparcaments privats (senyalització, xapes metàl liques
per al transit rodat).

Mesura preceptiva

La programació de l'obra que es proposi haurà de ten ir en
compte les interferències a la població. En cas de ser necessari
es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la
mobilitat de la població afectada ambles adequades condicions
de seguretat viaria.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en
tot moment, les indicacions establertes en I'Estudi de Seguretat i
Salut.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Formació específica dels operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació



B. Residus Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció

Segregació i gestió de residus
La gestió deis residus generats a les obres es realitzarà d'acord
amb el que disposa el Reial Decret 105/2008 d'1 de Febrer, pel
que es regula la producció i gestió de residus de construcció i
demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora deis residus de la
Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s'hauran de ten ir en
compte les normatives i ordenances d'àmbit local (ciutat de
Barcelona).

Mesura preceptiva

La gestió deis olis usats es realitzarà d'acord amb I'Ordre de 28
de febrer de 1989 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i
I'Ordre de 13 de juliol de 1990, perla que es regula la gestió deis
olis usats, a més de I'Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre
prescripcions en el tractament i eliminació deis olis usats de la
Generalitat de Catalunya.

Mesura preceptiva

La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà
d'acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny,
de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de
runes i altres residus de la construcció.

Mesura preceptiva

El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar
adequadament les runes i demés materials d'obra, estant
específicament prohibit abocar los en indrets externs a les àrees
habilitades per aquesta finalitat.

Mesura preceptiva

Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i
roques sobrants de les excavacions) s'hauran de dipositar en els
enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per
1' Administració competent.

Mesura preceptiva

Pel que fa als residus plàstics, metàl lics, cartrons i fustes,
assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva valorització en
obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva pera
cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de
materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

Mesura preceptiva

Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats
pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de
facilitar a 1' Administració competent les da des de !'empresa
gestora i els fulls de seguiment deis residus retirats, degudament
complimentats.

Mesura preceptiva

Aigües residuals sanitàries de serveis d'obra
Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d'oficines i
serveis de l'obra, s'hauran de sotmetre a depuració, quan pel
seu enclavament sigui impossible connectar les a la xarxa de
clavegueram.

Mesura preceptiva

S'ha de definir !'empresa autoritzada de la gestió d'aquests
residus al llarg de l'obra. Mesura preceptiva

El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures
oportunes per evitar la contaminació provocada per l'ús de les
instal lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista
haurà de ser aprovada perla Direcció d'execució.

Mesura preceptiva

S' ha de garantir el correcte funcionament del sistema de
sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció
de les seves característiques físico químiques i la correcta
execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en
aquests casos, serà necessari instal lar sanitaris mòbils.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal lacions
necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, serveis).

Informació del vector
d’impacte

Residus especials
Els materials que poden esdevenir contaminants, es col locaran
en emplaçaments situats fora de l'abast de les zones inundables
per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la
resta de substancies i materials d'obra perillosos i potencialment
contaminants que requereixin ser emmagatzemats
temporalment mentre durin les activitats constructives.

Mesura preceptiva

Els principals residus perillosos que es generen en una obra
salen ser, olis usats i lubricants, i en menor proporció bateries,
piles i restes de pintures

Mesura preceptiva

Tots aquests materials s'hauran d'emmagatzemar separadament
dels altres residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats
(per ex. fora de les zones de transit; sobre superfícies
impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la
pluja i raigs solars, casetes d'obra, bidons, contenidors
específics) que evitin l'afecció del medi en cas de vessament o
fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions
perilloses s'hauran d'etiquetar adequadament indicant la data
d'inici de l'emmagatzematge, donat que aquest no podrà
superar els sis mesos d'estada en obra.

Mesura preceptiva

Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i
d'altres substancies contaminants en aigües superficials,
interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en
els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.

Mesura preceptiva

Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel
transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar
a l'Administració competent les da des de !'empresa gestora i els
fulls de seguiment deis residus retirats, degudament
complimentats.

Mesura preceptiva

Formació específica dels operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental i garantir que coneixen
els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc.
S'aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als
operaris de quina manera s'han de comportar perdonar
compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri
nova a l'obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on
signarà cadascun deis operaris conforme ha rebut aquesta
formació.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació



C. Materials Consum i sostenibilitat de materials

Compra correcta i emmagatzematge adequat
Comprar sense escreixos i garantir les propietats deis materials
emmagatzemats perquè no es malmetin contribueix a
minimitzar el consum de materials.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres
ajustades a les necessitats del projecte i s'haurà de reservar una
zona de l'obra per emmagatzemar els materials garantint les
seves propietats i ordre fins al moment de l'aplicació. Per altra
banda, s'hauran de planificar correctament les compres i
gestionar els estocs per minimitzar el temps d'emmagatzematge
i evitar així que els recursos es transformin en residus.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Manipulació i transport adequat
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin
amb cura, utilitzant les eines adequades en cada cas. Els
carretons i palets s'hauran de carregar de forma adequada per
tal que el transport no representi un perill potencial pera la
seguretat deis treballadors i els materials no es malmetin.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Una part deis residus generats a les obres són conseqüència
d'una incorrecta manipulació i fruit d'un transport inadequat.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

A tenir en compte sobre les etiquetes ecològiques
Etiquetes ecològiques Tipus 1 (assenyalen un benefici ambiental i están verificades per tercers
El distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental és una eco
etiqueta tipus l. La seva obtenció esta regulada perla Direcció
General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d'uns
criteris ambientals específics per producte o categoria de
productes i uns criteris generals (compliment de la legislació
ambiental).

Informació del vector
d’impacte

Les categories de productes existents on podrien encaixar els
materials que s'empren habitualment a les obres són: productes
de fusta, productes prefabricats de formigó amb material
reciclat, productes d'àrid reciclat, productes de plàstic reciclat.

Informació del vector
d’impacte

Una altra etiqueta tipus 1 és l'Etiqueta Ecològica Europea, i al
mercat es poden trobar, entre d'altres productes, pintures i
vernissos pera interiors.

Informació del vector
d’impacte

Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. Són autodeclaracions que
fan els propis fabricants)
Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és la d’explicar els impactes
d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan verificades per tercers)

D. Atmosfera Emissió de gasos i pols. Emissió de sorolls i vibracions. Impacte Acústic

Avaluar les emissions de C02
Per tal de minvar l'afectació de l'emissió de gasos provocats per
construcció (càlcul emissió de tones de C02), s'ha realitzat una
avaluació del C02 que produeix la nostra obra, hem seleccionat
els següents materials que rebaixen en un xx% l'emissió de C02
respecte als utilitzats tradicionalment.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Controlar les emissions de substàncies tòxiques
S'haurà de requerir que el personal d'obra treballi amb l'equip
adequat i que aquest sigui homologat per tal que no es
produeixin les emissions.

Mesura preceptiva

Durant el procés de l'execució de l'obra es produiran projeccions
de poliuretà, emulsions o betums, que poden emetre
substancies tòxiques (CFC, COV,) que poden tenir un perjudici
per les persones i per l'entorn proper de l'obra.

Informació del vector
d’impacte

Disminuir la pols generada per /'obra
Sempre que sigui possible, s'evitarà la generació de pols
mitjançant regs o altres sistemes. L'amassament del formigó o
del morter es tara amb la formigonera i mai directament sobre el
paviment o la rasa. Les caixes dels camions que transportin
materials que puguin generar pols es cobriran amb Iones en tots
els recorreguts (interns i externs a l'obra). Es cobriran amb Iones
les superfícies deis aplecs provisionals. Es faran recs periòdics
d'aquelles parts de l'obra on es produeixin grans volums de pols.

Mesura preceptiva

S'han de rentar les rodes deis vehicles d'obra per tal d'evitar
generar pols. Mesura preceptiva

Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i
en la mesura que sigui possible. Mesura preceptiva

Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment
de terres. El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es tara,
prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb maquinaria
prevista de via humida.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà els operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Disposar de maquines que realitzin escombrats periòdics del sol
juntament amb els rentats.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes
transportadores} mitjançant carenats o ruixar el material
transportat.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació



Emissió d'olors
Es contemplara el fet que en cas d'haver de realitzar una
activitat que pugui provocar una elevada contaminació
odorífera, s'informara previament a la població propera al
respecte.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Quant a les aigües residuals, es prendran les mesures
correctores necessaries segons les indicacions establertes perla
Direcció de Serveis del Cicle de I'Aigua.

Informació del vector
d’impacte

Disminuir les molesties per vibracions i soroll
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els
nivells sonors màxims establerts en la Llei de protecció contra la
contaminació acústica. S'entén per soroll produït per les
activitats, el que prové de les maquines, les instal lacions, les
obres.

Mesura preceptiva

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d'execució ho
requereix, es podrà realitzar una lectura deis nivells sonors per
tal de comprovar que l'activitat de construcció no genera un
soroll superior al fixat en la normativa vigent. En cas que es
superin els nivells sonors establerts, es demanarà el permís
corresponent.

Mesura preceptiva

Totes les maquines que treballin a la via pública hauran de
complir els següents requeriments: certificat d'homologació CE o
certificat de conformitat CE i placa en la qual s'indiqui el nivell
màxim de potencia acústica.

Informació del vector
d’impacte

Els generadors elèctrics que s'instal lin a la via pública hauran de
tenir un nivell de potencia de com a màxim 95 dB. En el cas que
l'obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s'haurà de
substituir per una escomesa elèctrica.

Informació del vector
d’impacte

Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar
d'un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en
acústica que realitzarà un seguiment periòdic de !'impacte
acústic de l'obra.

Informació del vector
d’impacte

Qualsevol actuació relacionada amb l'execució de les obres que:
• superin els llindars màxims permesos perla normativa vigent
en matèria acústica, en període diürn, durant més de set dies i/o
que generi un increment igual o superior a 10 dB(A} sobre el
nivell guia de la zona a una distancia de dos metres de les obres,
• per llurs característiques o per l'afecció que comporten a la
ciutat, no es puguin executar durant l'horari establert o entre
setmana,
• tot i treballar, dins l'horari establert, s'executin a prop
d'equipaments d'alta sensibilitat, entenent per aquests: escales,
escales bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i
residencies de gent gran, hauran de seguir el "Procediment per
l'autorització d'actuacions d'obres sorolloses i/o fora d'horari,
que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona" i presentar lo als
Departaments encarregats de la concessió de les llicencies
d'implantació a l'espai públic.

Informació del vector
d’impacte

Horari de /'obra
L'horari de funcionament de la maquinaria utilitzada en els
treballs a l'espai públic i en les obres de construcció es fixa entre
les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant se fins les 21
h els treballs que no utilitzin maquinaria. Les obres de serveis i
canalitzacions però, tenen fixat el seu horari d'actuació entre les
8 i les 18 hores.

Informació del vector
d’impacte

Fora d'aquest horari, només es permet executar, prèvia
sol licitud a I'Ajuntament, que haurà d'estar disponible a peu
d'obra:
• Les obres que s'hagin d'executar urgentment ambla finalitat
de restablir un servei essencial per als ciutadans, com ara el
subministrament d'electricitat, d'aigua, de gas i de telèfon, i els
serveis relacionats amb l'ús i la difusió de les noves tecnologies
fins al moment que s'aconsegueixi restablir el servei avariat;
• Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill
imminent pera les persones i els béns. Els treballs posteriors de
restitució a l'estat original de la via pública s'ajustaran a l'horari
normal de treballa l'obra.

Informació del vector
d’impacte

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que
determinades operacions poden produir sobre la circulació,
I'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en una
data i horari específic.

Informació del vector
d’impacte

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació



E, Sòl i subsòl Ocupació del terreny. Existència de capa vegetal. Gestió del moviment de terres. Afectació a les
propietats físiques del sol.

Netedat de /'obra
Es procurarà que els voltants de l'obra estiguin nets de restes de
materials i fang. Es controlarà que les rodes deis vehicles que
entren i surten de l'obra no embrutin de fang, restes de formigó,
l'entorn de l'obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra
es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la millor
garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior

Mesura preceptiva

En general, s'han de prendre les mesures necessàries perquè, en
cessar l'exercici de l'activitat, s'eviti qualsevol risc de
contaminació i perquè el lloc de l'activitat quedi en un estat
satisfactori, de tal manera que !'impacte ambiental sigui el
mínim possible respecte l'estat inicial en que es trobava. Les
operacions de carrega i descarrega hauran de fer se, amb
precaució, evitant sorolls innecessaris i es deixaran nets els
espais utilitzats.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Restauració i condicionament del terreny ocupat
Finalitzades les obres, es retiraran les instal lacions, elements i
materials, deixant tots els espais ocupats perles obres en la
mateixa situació en que es troba el seu entorn. L'adjudicatari de
les obres o el titular de la llicencia repararà, al seu càrrec, els
desperfectes ocasionats perles obres. Tots els elements de
mobiliari urbà de l'entorn de l'obra que hagin resultat malmesos
durant el termini de l'execució de les obres, seran reposats a
càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la
inicial i es col locaran d'acord ambla lnstrucció de l' Alcaldia
sobre la instal lació d'elements urbans a l'espai públic de la
ciutat. La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les
característiques i dimensions mínimes indicades a I'Ordenança
sobre obres i instal lacions de serveis en el domini públic
municipal.

Mesura preceptiva

La reposició deis elements malmesos i la reparació deis
desperfectes ocasionats perles obres hauran de ser
completades en el moment de finalitzar les obres.

Mesura preceptiva

Els guals de caire provisional, s'hauran de demolir un cop
executada l'obra, havent de restaurar i condicionar la zona
ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix,
s'haurà de reconstruir la zona modificada provisionalment a les
seves condicions inicials.

Mesura preceptiva

La reposició d'arbres, plantacions i jardins es farà d'acord amb la
Direcció de Servei d'lnversions i Espai vial i la Direcció de Serveis
d'Espais Verds de L'Àrea de Medi Ambient.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Delimitació de /'obra
Les casetes i els contenidors es col locaran a !'interior de l'àmbit
delimitat pel tancament de l'obra. Si perles especials
característiques de l'obra no és possible la ubicació de les
casetes a !'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra,
ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant
tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran en el
pla de seguretat les àrees previstes pera aquest fi.

Mesura preceptiva

L'obra s'ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol
desviació o canvi s'haurà d'informar, documentar i aprovar
prèviament, d'una manera preventiva. Les tanques d'obra
delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra.

Mesura preceptiva

Només s'admetrà temporalment el desplaçament de tanques
per fer treballs de carrega i descarrega de material, reduint se la
zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i
exclusivament en l' interval de temps en que es realitzin.

Mesura preceptiva

Les tanques seran metàl liques i validades pel coordinador de
seguretat i salut i/o director de l'obra. En cap cas no s'admetrà la
cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les
tanques i del tancament.

Mesura preceptiva

El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del transit i
l'accessibilitat als contenidors de recollida d'escombraries.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les
casetes, eliminant grafits, publicitat il legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
Les tanques estaran alineades i unides entre si. Mesures no normatives que

l'Ajuntament considera de
necessària aplicació

Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte
tancat, aquestes tapes estaran envoltades per tanques i
degudament senyalitzades.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
El tancament de l'obra s'estén a la zona on es realitzen els
treballs i a la zona destinada a emmagatzematge d'accessoris,
utillatge, maquinaria, casetes i contenidors.

Informació del vector
d’impacte

Reutilització de la terra vegetal
Durant l'execució de l'obra es buscarà un lloc d'acopi temporal
d'aquesta terra, perla seva utilització posterior. D'aquesta
manera s'aconsegueix poder comptar amb una terra excel lent
per la reposició en zones de futur enjardinament. Per tal que així
sigui, l'apilament es realitzarà ambla terra esponjada: no s'ha de
compactar ni passar hi maquinaria per sobre i l'alçaria màxima
de les piles serà de 2 m.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

El substrat de terra vegetal, s'extreu del propi emplaçament
d'obra. En el moment de l'excavació se separa la capa orgànica
de la resta de terra de capes inferiors.

Informació del vector
d’impacte

Gestió correcta deis sobrants de terra
En tots els casos serà d'obligat compliment que el responsable
de realitzar el moviment de terres justifiqui el destí final deis
sobrants mitjançant albarà de l'abocador autoritzat o document
escrit de l'empresa que les ha rebut.

Mesura preceptiva

Amuntegament de terres
No es poden acumular terres en l'àmbit de domini públic. Les
terres que puntualment surtin de l'execució de l'obra es
dipositaran temporalment en contenidors homologats,
i un cap plens, es retiraran a l'abocador

Mesura preceptiva

Els contenidors, quan no s'utilitzin o estiguin plens,
hauran de ser retirats el mateix dia,
sense que sobresurtin més de 0,30 m.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Reutilització deis materials sobrants
En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar
constància en un document escrit, el volum i el lloc on aniran a
parar aquestes terres.

Mesura preceptiva



Evitar canvis en la quatitat del sol durant la construcció
En general, des de l'inici de l'obra s'ha d'evitar l'abocament o
abandó d'objectes, de residus o altres deixalles tora deis llocs
autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació
del sol per l'abocament de productes contaminants procedents
de la maquinaria, vehicles i de les operacions amb formigó. Els
sòls que allotjaran la maquinaria hauran d'estar
impermeabilitzats de tal manera que s'eviti la transmissió de
substancies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les
operacions de manteniment (canvis d'oli, aplicació de lubricants,
desgreixants) s'hauran d'executar sobre aquestes plataformes,
que disposaran a més d'un sistema de drenatge o canaleta amb
pendent suficient com per a transportar per gravetat els líquids
residuals generats cap a una arqueta de recollida,
impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests
residus. En qualsevol cas, s'evitarà el vessament i l'escorrentia
d'olis i greixos, i demés residus líquids tòxics procedents del pare
de maquinaria, tora de dita superfície impermeabilitzada.

Mesura preceptiva

L'abocament de restes de formigó a l'obra estarà prohibit. La
neteja de cubes, coma tal, estara a la planta. A l'obra únicament
es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes deis
camions i, per fer ho, s'adequarà un espai a l'obra, degudament
senyalitzat. L'aigua resultant del rentat de canaletes s'utilitzarà
preferiblement, com a rec pel curat del formigó. Si es condiciona
un recipient per abocar hi les aigües de neteja i el material
sobrant (ubicat en un lloc concret i senyalitzat), haurà d'estar
impermeabilitzat. Al final de l'obra, o quan el recipient estigui
ple, es gestionarà el residu mitjan~ant un gestor autoritzat.

Mesura preceptiva

En el cas que no fas possible el compliment d'aquesta
prescripció, es demanarà constància per escrit de que les restes
de formigó han estat abocades en instal lacions adients (a la
pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de
decantació).

Mesura preceptiva

S'evitaran abocaments incontrolats de restes d'obra: neteja de
formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment de
maquinaria, additius.

Mesura preceptiva

Es revisarà que la maquinaria que treballa a l'obra no té fuites
d'oli; en cas contrari s'haurà d'obligar a parar fins a la seva
reparació. Si durant les obres es detecta un vessament
subsuperficial, es procedirà a sanejar el sol afectat substituint lo
per material granular. En cas que els canvis d'oli els realitzi una
empresa autoritzada es conservaran els vals conforme aquests
canvis s'han realitzar en una zona condicionada.

Mesura preceptiva

Per tal que no es produeixin abocaments de substancies al sol ni
al clavegueram s'establirà un seguiment específic durant el
desenvolupament de l'obra. Tots el vehicles i maquines que
s'utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els
pertoquin

Mesura preceptiva

Abans d'iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa
del terreny afectat per l'obra analitzant la seva aptitud i
estabilitat en front de les sol licitacions previstes, tant temporals
durant l'execució com definitives durant l'explotació de
l'actuació prevista, així com la seva agressivitat potencial. Caldrà
estudiar els antecedents sobre l'ús del sol, especialment per
analitzar la seva possible contaminació i, cas de ser necessari,
preveure les mesures pera la seva descontaminació.

Informe del vector
d’impacte

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha
rebut aquesta

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

F. Hidrologia Afectació als sistemes de drenatge superficials. Afectació als sistemes hídrics subterranis. Consums
d’aigua de les diferents unitats d’obra

Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram
si es compleixen els valors establerts perles legislacions vigents Mesura preceptiva

En el cas d'utilitzar processos que generin llots, beurades,
resines, s'haurà de disposar a l'obra d'algun element, que
permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En
última instancia, si les aigües no poden abocar se a clavegueram,
hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i
gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el
contractista haurà d'aportar l'acreditació de !'empresa gestora i
la documentació de seguiment de les aigües residuals que
informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes. En
qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin
operacions o actuacions potencialment contaminants del medi
hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar
les condicions originals de l'entorn per possibles fuites o
vessaments incontrolats. D'altra banda, per tal d'evitar afectar la
qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realitzar
operacions de neteja de vehicles i maquinaria d'obra, en el
clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita
operació en el recinte del pare de maquinaria en les àrees
habilitades pera tal activitat, mitjançant l'ús de manegues.

Mesura preceptiva

En cas que sigui necessari, s'adoptaran les mesures oportunes
per tal de protegir el sol de l'erosió canalitzant correctament
l'escorriment de les aigües pluvials

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
I si la xarxa a connectar ho permet prèvia autorització de la
Direcció de Serveis del Cicle de l' Aigua.

Informació del vector
d’impacte

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de
terra i pels processos constructius, salen estar molt relacionats
amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat les
masses d'aigua. En aquests casos, a més del perill
d'arrossegament de sòlids, l'execució de l'obra pot provocar
també efluents que arribin a superar els límits permesos perla
legislació vigent i si s'aboquen sobre els medis receptors, afectar
negativament la qualitat ecològica de l'entorn. D'altra banda,
certes operacions de manteniment de la maquinaria (canvis
d'oli, rentat de formigoneres) generen residus que poden
resultar força contaminants si no es gestionen correctament.
Totes aquestes activitats requereixen l'aplicació de mesures
preventives adaptades a la tipologia d'afecció potencial i a les
característiques implícites a cada obra. Durant la fase de
moviment de terres en qualsevol tipologia d'obra, apareixen
talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden patir
fenòmens erosius en el cas de produir se pluges intenses.
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants
acumulacions de sediments en la xarxa de drenatge propera si
no s'estableixen mesures preventives al respecte.

Informació del vector
d’impacte



Garantir el drenatge de /' aigua per evitar el risc d'inundació
Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta
probabilitat d'episodis plujosos torrencials, caldrà avaluar la
necessitat de construir bai passos de seguretat o corredors
alternatius pera prevenir possibles desajustos, desbordaments o,
també, errades en el sanejament.

Mesura preceptiva No procedeix la seva
aplicació

Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció
Quan no sigui possible evitar l'afectació caldrà tenir present el
que es disposa a l'art. 102 de I'Ordenança general del medi
ambient urba de la Ciutat en el sentit que queda prohibit
l'abocament al clavegueram de les aigües bombejades des del
subsol quan puguin aprofitar se pels serveis municipals.

Mesura preceptiva

D'altra banda, per tal d'evitar afectar la qualitat de les aigües,
quedarà terminantment prohibit realitzar operacions de neteja
de vehicles i maquinaria d'obra en el clavegueram proper a la
zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del
pare de maquinaria en les àrees habilitades pera tal activitat,
mitjançant l'ús de manegues.

Mesura preceptiva

Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin
els sistemes hídrics subterranis pel qual inclouran un estudi de
les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a
no afectar lo.

Informació del vector
d’impacte

En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del
Departament d' Abastament sobre l'afectació als aqüífers, de les
mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de
l'aigua bombejada.
Els projectes hauran d'incorporar les actuacions previstes al Pla
d'aprofitament deis recursos hídrics alternatius a l'àmbit de
l'obra. Els efectes negatius sobre el medi generats pels
moviments de terra i pels processos constructius, salen estar
molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la
quantitat de les masses d'aigua. D'altra banda, certes operacions
de manteniment de la maquinaria (canvis d'oli, rentat de
formigoneres) generen residus que s'infiltren al terreny i que
poden resultar força contaminants si no es gestionen
correctament. Totes aquestes activitats requereixen l'aplicació
de mesures preventives adaptades a la tipologia d'afecció
potencial i a les característiques implícites a cada obra. Aquestes
situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de
sediments en els cursos d'aigua propers si no s'estableixen
mesures preventives al respecte. En qualsevol cas però, les
activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions
potencialment contaminants del medi hauran de disposar de
mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals
de l'entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.

Informació del vector
d’impacte

Garantir el drenatge de l'aigua per evitar /'assecament de pous i aqüífers, o també per evitar el risc
d'inundació. Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic
En el cas de que pera l'execució de les obres, temporalment
sigui necessari extraure aigua del subsòl caldrà justificar que
s'han adoptat les mesures constructives més adients pera
minimitzar les extraccions i, en qualsevol cas caldrà justificar que
no es produeixen fenòmens de subsidència a l'entorn de l'obra
ni impactes negatius en els aprofitaments existents.

Informació del vector
d’impacte

No procedeix la seva
aplicació

Estudiar la possibilitat d'ús d'aigua subterrania o d'aprofitament aigua de pluja per l’execució de l’obra
S'utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les
activitats d'obra, pel que caldrà definir les possibilitats d'ús
d'aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la
xarxa municipal de distribució d'aigua no potable, per tal
d'aprofitar la en les diferents activitats d'obra que necessitin
aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents
autoritzacions

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Reducció del consum d' aígua
En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un
seguiment del consum d'aigua real, procurant ajustar lo a les
necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums
d'aigua per les mateixes activitats, per tal de poder fer una
avaluació del consum de cada unitat d'obra. Cal utilitzar l'aigua
de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el
consum i detectar desviacions no justificades. S'han d'establir
mesures de foment per l'estalvi d'aigua.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Les unitats d'obra afectades són, principalment, les relacionades
ambla compactació de terres, regs periòdics de l'entorn de
l'obra i el curat del formigó (in situ).

Informació del vector
d’impacte

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D'aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

G. Energía Consums d'energia

Ús de maquinaria eficient i registre de consums
El contractista al llarg de l'obra ha de dura terme un registre
deis consums energètics per tal de prendre mesures correctores
en cas que s'observin consums desmesurats. Al mercat hi ha
equips elèctrics amb motors d'arrencada progressiva mitjançant
variadors de freqüència o bé motors d'alta eficiència que
redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri
oportú poden ser requerides al contractista.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Col locar elements d'il luminació eficients
Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de
foscor. Mesura preceptiva

Se seleccionaran aquells elements que tinguin un consum
energètic inferior

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb
enllumenat públic insuficient, requeriran senyalització lluminosa
en tot el perímetre tancat.

Informació del vector
d’impacte

Formació específica deis operaris
Es contemplarà la realització d'una formació específica deis
operaris per minvar l'afectació ambiental, aprofitant, per
exemple les reunions de Seguretat i Salut. O' aquesta manera
s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar
perdonar compliment a les actuacions que es proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l'obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun deis operaris conforme ha
rebut aquesta formació.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació



H. Flora i Fauna Afectació a les comunitats vegetals i/o animals.

Realitzar mesures per minvar l'afectació a les comunitats vegetals
En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada
d'arbres pera l'execució de l'obra, cal coordinar prèviament
l'operació junt ambla Direcció de Serveis d'lnversions i Espai Vial
de l' Area de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el protocol
de retirada establert perla Direcció de Serveis d'Espais Verds.
Cinc dies abans d'efectuar el trasplantament o retirada de
l'arbrat afectat per l'obra s'ha d'informar, a nivell de porteria, els
veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilita!
per la Direcció de Serveis d'Espais Verds.

Mesura preceptiva

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les
especies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu
voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà per que els escocells i les zones
enjardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S'haurà de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de
la zona d'obres. Els escocells que quedin inclosos dins l'àmbit
d'estrenyiment de pas pera vianants s'hauran de tapar de
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. Els
troncs deis arbres estaran protegits, si s'escau, per taulons de
fusta

Mesura preceptiva

Si la Direcció de Serveis d'Espais Verds ho considera oportú,
prèviament a l'execució de les obres i a càrrec del promotor o
contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al
lloc que es determini.

Mesura preceptiva

Les operacions seran realitzades perla Direcció de Serveis
d'Espais Verds o, en cas de fer se per empreses externes,
supervisades per aquesta Direcció

Mesura preceptiva

És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que
hagin quedat afectats per l'execució de les obres. En qualsevol
cas, s'haurà de complir el que preveu la Norma Granada.

Mesura preceptiva

La reposició d'arbres, plantacions i jardins es farà d'acord amb la
Direcció de Serveis d'Espais Verds. Únicament es podran
realitzar trasplantaments d'arbres durant el període indicat per
cada una de les especies a trasplantar:
• Caducifolis de clima fred: hivern.
• Perennifolis de fulla ampla: final d'hivern i final d'estiu (abans
de la brotada primaveral i de tardar).
• Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final
d'hivern i final d'estiu (abans de la brotada primaveral i de
tardar).
• Especies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i
començament d'estiu (preferentment palmeres i similars).

Mesura preceptiva

2m d'alçària i lligats exteriorment. Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

Realitzar mesures per minvar l'afectació a les comunitats animals
Cal tenir amb compte l'estació reproductora de la fauna. Per
aquest motiu és important planificar un calendari d'obres que
eviti coincidir amb aquest període reproductor. En general, i
sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora del
període compres entre 1'1 de marc; i 1'1 d'agost. Ara bé, en
funció de la tipologia de l’àmbit geogràfic i de la fauna, pot
precisar se aquest període amb més detall

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació

No procedeix la seva
aplicació

l. Paisatge Impacte visual de l'obra

Impacte visual de /'obra
Excepte el cartell d'obra, la possible col locació d'altres rètols o
cartelleres es regira per I'Ordenança deis usos del paisatge urbà i
haurà de ser autoritzada per 1' Ajuntament.

Mesura preceptiva

Es tindrà cura que les zones d'emmagatzematge, les activitats
auxiliars, no creïn un impacte visual important ni afectin a la
població, tant interna com externa al recinte.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació
El contractista vetllara pel correcte estat de conservació de les
casetes, eliminant grafits, publicitat il legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Mesures no normatives que
l'Ajuntament considera de

necessària aplicació



M S+A.2 Informe d'aplicació de criteris de sostenibilitat

ESTUDI ENERGÈTIC DE L'EDIFICI DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT
GRAN "PARC DEL GUINARDÓ"

1. INTRODUCCIÓ

1.1. OBJECTE I METODOLOGIA

El present document es l'eina que permet al gestor del centre conèixer la situació energètica del seu edifici i
comparar la amb altres centres del seu sector.

En la seva confecció s'han tingut en consideració els requisits que recull la definició d'auditoria energètica
inclosa en la Norma UNE 216501:2009 per la normalització de la realització d'auditories energètiques, publicat
per l'ICAEN en la Guia Metodològica per a realitzar Auditories Energètiques:

Auditoria energètica: Procés sistemàtic, independent i documentat per a l'obtenció de dades i la seva avaluació
objectiva a una organització o a una part, amb l'objectiu de:

I. Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del seu cost associat.

II. Identificat i caracteritzar els factors que afecten el consum d'energia

III. Detectar i avaluar oportunitats d'estalvi i diversificació d'energia, i la seva repercussió
en el cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis, costos associats i
rendibilitat.

L'abast d'aquest estudi energètic es informar a la propietat de l'estat energètic del centre, identificar les
propostes de millora per tal d'aconseguir una millor eficiència energètica, estalviant costos de l'energia i,
mitjançant l'avaluació tècnica i econòmica de les millores identificades, realitzar la tria de les millores que
s'aplicaran en el projecte de reforma. L'estudi estarà format per les fases següents:

1. Inspecció i recull de dades de l'edifici.

2. Identificació dels principals consumidors energètics.

3. Anàlisis de les tecnologies utilitzades.

4. Realització d'una avaluació energètica i econòmica. Model energètic

5. Detecció de consum d'energia i preus de compra d'energia fora de rang raonable.

6. Diagnòstic per determinar l'estat energètic del centre. Qualificació energètica.

7. Recomanacions d'estalvi. Propostes de millora. Anàlisis del cicle de vida.

1.2. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

La finca on s’ubica l’actual edifici de la residència assistida ‘Parc del Guinardó’ està situada en la zona alta del
barri del Guinardó de Barcelona, al Carrer Garriga i Roca, 62, a tocar del Parc del Guinardó. L’entorn es
caracteritza per la proliferació d’edificacions aïllades i una forta pendent.

Es tracta d’un edifici aïllat amb un espai exterior d’accés situat a nivell de carrer, una zona enjardinada que
s’adapta a la topografia, situada a sud sudest amb un pati posterior orientat a nord nordoest i un pati lateral.
La façana davantera de l’edifici està orientada a sud sudoest i la façana posterior està orientada a nord
nordest.

La finca situada en sòl urbà i presenta les següents característiques:

Disposa dels serveis urbans d’aigua, gas, electricitat, telefonia i sanejament.

Any de construcció: 1970

L’edificació existent es de planta baixa, 3 plantes pis i 3 plantes soterrani. L’accés principal a l’edifici es
realitza des de la façana davantera el carrer Garriga i Roca on trobem una estructura porxada. Des del
soterrani 1 i 2 es pot accedir a la zona enjardinada que té sortida al Passatge Ercilla. Des del soterrani 3 es
pot accedir al pati posterior que connecta amb el pati lateral, al qual es pot accedir també des del soterrani

Superfície de parcel la: 1024 m2.

Superfície construïda de l’edifici existent: 1532,02 m2

Darrerament han finalitzat les obres d'adequació de la planta baixa de l'edifici, incorporant gran part del
programa de zones comunes de la residència. El projecte i direcció de les obres d'aquesta reforma han estat a
càrrec del mateix equip redactor del present document.



2. INSPECCIÓ I RECULL DE DADES DE L'EDIFICI

2.1. RECULL DE DADES

L'equip redactor de l'estudi va ser l'encarregat de la redacció dels estudis previs que defineixen els usos
previstos de l'edifici. Inclòs en aquests estudis previs es va realitzar l'aixecament integral de l'edifici existent, on
es van identificar la totalitat dels sistemes constructius de les envolvents i de les instal lacions de l'edifici.

En el posterior projecte de reforma de la planta baixa, dirigit pels redactors de l'estudi, es van incorporar
equips nous per l'adequació tèrmica de les estances de la planta baixa, disposant de la totalitat de les dades
tècniques dels nous equips. També es va intervenir en els revestiments interiors de la planta baixa.

La direcció del centre facilita dades del funcionament de la residència que permet definir els perfils d'ús dels
diferents sistemes que hi formen part:

Ocupacions i intensitat d'ús, consum i funcionament dels equips de calefacció i refrigeració
(manteniment dels equips de producció i emissió, temperatures de consigna, gestió i control).

Consums i funcionament dels equips de producció d'aigua calenta (cuina, cambres higièniques,
vestidors).

Perfil d'us del servei de bugaderia i cuina (equips instal lats i funcionament)

Enllumenat artificial (horaris, gestió i control)

Accionament de les proteccions solars.

Altres consums (aparells instal lats, tv, punst de treball, ascensors)

També es facilita dades de facturació de consum energètic per establir una comparació amb ratis de consum i
determinar si existeixen consums fora de rang que requereixin una especial atenció.

2.1.1. Resum de dades energètiques.

En una primera valoració dels consum energètics en l'edifici es defineix el següent esquema d'inici. S'identifica
com subministres d'energia gas natural i electricitat, distribuït de la següent manera:

2.1.2. BENCHMARK. Dades energètiques. Projecte SAVE AGE

El projecte SAVE AGE es una iniciativa Europea, enfocada en la eficiència energètica, que considera l'important
potencial de les residències per a persones grans en la reducció del consum d'energia i el seu cost. En una
primera fase se va dur a terme l'anàlisi del consum total d'energia en 100 residències de gent gran.

Amb l'objectiu d'obtenir resultats que permetin comparar els resultats de diferents edificis, en diferents països,
se va desenvolupar una eina de referència. El benchmarking de la eficiència energètica es una eina important
per promoure l'ús eficient de la energia en residencies per persones grans:

La conclusió que s'extreu de la comparació de les dades de consum energètic del nostre edifici amb els
consums d'edificis del mateix ús es que, tant el consum total d'energia de l'edifici com el consum destinat a
calefacció superen notablement el consum de referència.



2.1.3. CONSUMS ENERGETICS FACTURACIÓ MENSUAL

2.1.3.1. GRÀFIC DE L'EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GAS FACTURACIÓ MENSUAL
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ'

2.1.3.2. GRÀFIC DE L'EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GAS FACTURACIÓ MENSUAL
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ'



2.2. ÚS I FUNCIONAMENT DELS SISTEMES DE L'EDIFICI. IDENTIFICACIÓ DE CONSUMS

L'edifici objecte de l'estudi es dedica exclusivament a l'ús de Residència Assistida per a la gent gran, funcionant
24 hores diàries i 365 dies anuals, donant servei a un total de 45 usuaris. En el centre hi desenvolupen tasques
de servei als usuaris i manteniment de l'edifici un total de 15 treballadors.

En l'edifici es produeix principalment consums de gas i consums d'electricitat:

El consum de gas es destina a la preparació d'àpats i la producció d'aigua calenta pel sistema de calefacció i
l'aigua calenta sanitària que s'utilitza en les cambres higièniques, dutxes i cuina (àpats i neteja de plats).

El consum d'electricitat es destina en equips de refrigeració, enllumenat interior i exterior, equips instal.lats i
preses de corrent, bugaderia i planxa i cambres frigorífiques de la cuina. Actualment hi ha una potència
contractada de 50kW.

Comptador de gas Quadre general de comandaments i
Planta Soterrani 1 subquadre de la Planta Baixa

A continuació es descriuen els diferents aspectes de l'ús, funcionament i característiques d'equips de l'edifici,
facilitats per la direcció del centre, que han de servir per definir al detall el comportament energètic de l'edifici.

2.2.1. Aparells de Cocció a Gas. Preparació d'àpats.

En la planta soterrani 2 es situa la cuina on es preparen els àpats per usuaris i treballadors. Es realitzen un total
de 3 torns d'àpats per 45 usuaris i 15 treballadors al dia, tots els dies de l'any. La intensitat d'ús per realitzar
aquest servei es de 5 hores diàries, funcionant amb una simultaneïtat del 50%.

Bloc de cuina. Planta Soterrani 2 Bateria de distribució d'aparells de gas. Cuina

El bloc de cuina està format per: 4 focs per cocció. 2x5,23kW + 1x8kW + 1x10,2kW
Marmita de 100 litres de 18kW
Forn de 12 kW
Fregidora de 20 litres de 18,68 kW
Planxa de 85x90x32cm de 28,7 kW

2.2.2. Equips de producció tèrmica. Caldera de gas natural.

En la sala de instal lacions situada en la planta soterrani 3 es situen els equips de producció d'aigua calenta per
calefacció i subministrament d'ACS. Es tracta de dues calderes de gas natural instal lades en paral lel, de 80 i
125 kW de potència nominal. Els equips de producció tenenmés de 10 anys.

Calefacció

La gestió de la instal lació de calefacció depèn exclusivament de l'encarregat de manteniment. La posada en
marxa es realitza tenint en consideració les condicions ambientals exteriors i les demandes de confort dels
usuaris i es selecciona de forma manual. En general el criteri d'encesa s'ajusta als períodes estacionals.

La instal lació no contempla cap sistema de sectorització o regulació, exclusivament un sensor intern de
temperatura del circuït de retorn que marca la temperatura de consigna per la posada enmarxa de la caldera.

L'alimentació dels radiadors es realitza amb distribució bitubular amb una temperatura d'impulsió de 80ºC. Les
conduccions son de tub de coure sense aïllar tèrmicament muntat superficialment. Un únic muntant puja, amb
origen a la sala de la caldera de la planta soterrani 3, fins a la planta soterrani 2. En aquest nivell el circuït que
es distribueix horitzontalment per la cara inferior del sostre que separa la planta soterrani 2 i la 1. A partir de
la planta soterrani 1 la distribució es realitza per columnes servint als radiadors que es situen en la mateixa
vertical, fins al nivell de la planta tercera.

Distribució horitzontal PS 2 Connexió de radiador a muntant vertical

Els sistemes emissors son radiadors de fossa situats en totes les estances acondicionades inclòs distribuïdors i
escala interior. Els espais no acondicionats son les cambres higièniques situades en totes les plantes, els
magatzems i sales tècniques de la planta soterrani 3, els espais d'emmagatzematge, cuina i bugaderia de la
planta soterrani 2.



Aigua Calenta Sanitaria

El servei de subministrament d'ACS es realitzat mitjançant un circuït primari amb origen a la caldera, que
alimenta dos dipòsits acumuladors de 500 litres situat a l'interior de la sala d'instal lacions. Donarà servei a les
cambres higièniques (banys i dutxes) i cuina (preparació d'àpats i neteja de plats). Mitjançant la sonda de
temperatura de l'interacumulador, la regulació de la caldera posa en marxa la bomba del circuït de la caldera.
No disposa d'aportació d'aigua calenta mitjançant producció solar.

La distribució es realitza amb tub de coure, sense aïllament, muntat superficialment a l'interior de les cambres
humides. Un circulador situat en un circuït de recirculació assegura eliminar temps d'espera en el
subministrament de l'ACS en cada punt de consum que permet reduir consum d'aigua. El circuït de recirculació
arriba fins a la clau de sectorització dels nucli humits.

En les plantes primera, segona i tercera, destinades als dormitoris també s'incorpora el servei de dutxa a les
cambres higièniques.
Es realitzen un total de 9 serveis de dutxa diàries de 15min, i 36 torns d'higiene de 5min.

En la planta soterrani 2 es situa la cuina on es preparen els àpats per usuaris i treballadors.
Es realitzen un total de 3 torns d'àpats per 45 usuaris i 20 treballadors al dia, tots els dies de l'any.

2.2.3. Equips de producció tèrmica. Refrigeració

L'edifici no disposa d'un sistema de climatització conjunt per totes les estances. Es tracta de equips d'expansió
directa aire aire, on les unitats exteriors estan situades en els patis i coberta, i les unitat interiors donen servei
als espais on estan ubicades. S'incorporen equips de refrigeració en espais destinats a usos comuns de l'edifici i
en despatxos com es descriu a continuació:

Planta Soterrani 2.

En aquest nivell hi trobem el menjador dels usuaris i el menjador dels treballadors que estan refrigerats amb
equips partits d'expansió directa aire aire. Son equips de més de 5 anys, amb una potencia ref/cal: 3,25/3,95
kW amb un consum elèctric per ref/cal: 1,35/1,28 kW.

Menjador usuaris. Unitat Exterior. Pati nord. Menjador usuaris. Unitat Interior de paret.

Menjador Treballadors. Unitat Exterior. PS 2 Menjador Treballadors. Unitat Interior de paret

Planta Soterrani 1.

En aquest nivell hi trobem el despatx de direcció que estan refrigerats amb equip partit d'expansió directa aire
aire. Son equips de més de 10 anys, utilitzant líquid refrigerant R22, fora de normativa.

Despatx de Direcció. Unitat Exterior. Pati oest Despatx de Direcció. Unitat Interior de paret.



Planta Baixa.

Recentment s'han realitzat obres d'adequació interior en la totalitat d'aquesta planta, equipant tots els espais
amb sistema de refrigeració d'expansió directa VRV, aire aire, incorporant renovació d'aire en compliment de
la reglamentació vigent, incorporant un recuperador de calor amb un rendiment del 50%.

La unitat exterior està situada en la coberta de l'edifici amb una potencia ref/cal: 28,0/31,5 kW. EER=3,84,
COP=4,27. Les unitats interiors que es situen en les sales son de terra amb envolvent amb una potencia ref/cal:
2,8/3,2 kW. i 5,6/6,3 kW. En el tallers les unitats interiors son de terra sense envolvent situats a l'interior
d'armaris amb una potencia ref/cal: 5,6/6,3 kW. En el despatx de la Treballadora Social la unitats interior es de
paret amb una potencia ref/cal: 1,5/1,7kW

Unitat Exterior. Coberta edifici Unitats Interiors sense envolvents en armaris. Tallers

Unitats Interior de terra amb envolvent Recuperador de calor en armari. Tallers

Planta Tercera.

En les Plantes Primera i Segona no n'hi han equips de refrigeració. En la Sala d'Estar de la Planta Tercera hi
trobem un equip partit BDC d'expansió directa aire aire amb una potencia ref/cal: 3,25/3,95 kW amb un
consum elèctric per ref/cal: 1,35/1,28 kW

Unitat exterior en terrassa de Planta 3 Unitat Interior de paret en sala d'estar Planta 3

2.2.4. Enllumenat

La gestió de l'enllumenat es responsabilitat exclusiva del personal encarregat de donar servei directe als usuaris
i les lluminàries son làmpades modulars de fluorescència integrades en el fals sostre registrable en dormitoris,
sales i distribuïdors i estanques de superfície en cambres higièniques i escala interior, amb l'excepció de la
planta baixa i planta soterrani 2, objecte d'adequació recent.

Plantes de dormitoris

En les plantes destinades a dormitoris de planta primera, segona i tercera, l'encesa es realitza amb interruptors
manuals situats en cada habitació. La seva gestió es realitza en funció de la ocupació i horari, a criteri del
personal. Les llumeneres dels dormitoris son làmpades modulars de tub de fluorescència de 4x36W, de
600x1200mm en dormitoris i de 1x36W, de 150x1200mm en els passos encastat en el fals sostre registrable.
Ens les cambres higièniques les llumeneres son de tub fluorescent estanques, de 1x36W.

Planta Baixa

En els espais comuns de planta baixa, sales i tallers, objecte de recent adequació interior, l'encesa es realitza
mitjançant quadre de comandament d'enllumenat situat en la recepció de l'edifici. La seva gestió es realitza en
funció de la ocupació i horari, i sensors d'intensitat lumínica exterior que permet l'aprofitament de llum
natural. L'encesa dels serveis i distribuïdors de la planta baixa es realitza mitjançant detector de presència. Les
llumeneres de les sales i tallers son downlights LED de 18 i 25W i il luminació lineal fluorescent com a bany de
paret i distribuïdors.

En aquests espais es tenen les dades del VEEI que dona compliment a la normativa vigent en matèria d'estalvi
energètic de l'enllumenat, DB HE3. A les Sales i Tallers es de 3,40 i 4,06 W/m2/100 lx respectivament, inferior
als 8,00 W/m2/100 lx que requereix la normativa. En els espais de distribució el valor VEEI es de
3,85W/m2/100 lx, inferior als 4,00 W/m2/100 lx que requereix la normativa.



Planta Soterrani 1

En els espais comuns de planta soterrani 1, l'encesa es realitza amb interruptors manuals situats en el gimnàs,
taller en funció de l'activitat i horari, a criteri del personal. Les llumeneres son làmpades modulars de tub de
fluorescència de 4x36W, de 600x1200mm en el gimnàs, taller, admistració, perruqueria i despatxos i de 1x36W,
de 150x1200mm en els passos, encastat en el fals sostre registrable. En les cambres higièniques les llumeneres
son de tub fluorescent.

En els espais comuns de planta soterrani 2, l'encesa es realitza amb interruptors manuals situats en els
menjadors, cuina, magatzems, bugaderia, en funció de l'activitat i horari, a criteri del personal. L'enllumenat de
la cuina està en funcionament tota la jornada. Les llumeneres son downlight de fluorescència encastat en el fals
sostre, excepte en la bugaderia i la cuina que son lineals de tub fluorescent 2x52w, estanques en la cuina.

Planta Soterrani 3

En la Planta Soterrani 3 destinada a cambres d'instal lacions, taller de manteniment, magatzems i vestidor de
personal, l'encesa es realitza amb interruptors manuals a criteri del personal. Les llumeneres son de tub
fluorescent 2x36 amb protecció estanca. La il luminació de la cuina està encesa tot el dial.

A l'escala interior, l'encesa es realitza amb accionament de detectors de presencia situat en el recinte de
l'escala. Les llumeneres son lineals de tub fluorescent 1x36w, amb difusor translúcid. Generalment queda encès
tot el dial.

2.2.5. Cambres de Refrigeració i Conservació.

En la Planta Soterrani 2, situat en l'àmbit dels porxos de la façana oest, abans d'accedir a la cuina a través del
pas de servei, hi trobem les dues cabines prefabricades de conservació d'aliments frescos i cambra de
congelació:

La cabina destinada a conservació d'aliments frescos (fruita) assegura una temperatura de treball de 4ºC. Te
una mida de 225x170cm. La potència consumida es de 2200W amb un règim de funcionament de 16/24h

La cabina destinada a conservació d'aliments congelats assegura una temperatura de treball de 21ºC. Està
formada per una cambra de congelació i una avant cambra de conservació. Te una mida de 350x225cm. La
potència consumida es de 2500W amb un règim de funcionament de 18/24h.

2.2.6. Bugaderia i neteja.

En la Planta Soterrani 2 hi trobem l'espai destinat al servei de bugaderia del centre. Els treballs que s'hi
realitzen son rentat, assecatge i planxat.

La gestió d'aquest servei es exhaustiu ja que respon a les necessitats de disponibilitat continua de la roba de llit
i de control de consum de sabons en aquest servei. Existeix un registre de funcionament del servei de neteja.

La potencia consumida de la rentadora es de 3 kWh. Cada servei es de 2 hores de funcionament. En el registre
s'indica una intensitat d'ús diari de 10 serveis, tots els dies de l'any.
La potencia consumida de la assecadora es de 8 kWh cada servei, amb la mateixa intensitat d'ús que la
rentadora.



2.2.7. Ascensors.

El transport vertical en l'edifici està resolt per dos ascensors, situats en el nucli d'escala i vestíbul. La freqüència
d'ús es molt intens degut a que l'edifici està distribuït en 7 plantes. El moviment de persones per l'edifici es
constant ja que els usuaris s'han de desplaçar des de les plantes de dormitoris fins als espais d'usos comuns,
amb l'excepció dels usuaris situats en el nivell de dependents que normalment no es desplacen de la Planta
Segona. La resta d'usuaris fan servir l'ascensor principalment per realitzar els àpats, tres vegades al dia. El
personal es desplaça per l'edifici en funció de les tasques a realitzar. Es considera una intensitat d'ús de 150
serveis diaris.

Ascensor del nucli d'escala Ascensor del vestíbul de planta

L'ascensor situat en l'interior del recinte de l'escala interior es hidràulic. Dona servei a 7 plantes, des de Planta
Soterrani 3 a Planta Tercera i te una potència de 4,5 kW. La cabina es de 90x90cm. La cambra d'instal lacions
està situada en la Planta Soterrani 3

L'ascensor situat en el vestíbul de planta es elèctric. Dona servei a 7 plantes, des de Planta Soterrani 2 a Planta
Coberta i te una potència de 3,2 kW. La cabina es de 160x110cm. La cambra d'instal lacions està situada en la
Planta Badalot.

2.2.8. Equips Varis.

En aquest apartat es descriuen els diferents petits equips distribuïts en la totalitat de la planta.

Principalment es tracta de equips de TV que estan en funcionament 10 hores al dia, tots els dies de l'any Estan
situats en les zones comunes (sales, tallers, menjadors,...) despatxos i algunes habitacions. En total s'han
comptabilitzat 11 aparells de televisió

També s'ha comptabilitzat els ordinadors situats en despatxos i espais de treball, que en total representen 9
unitats. En funcionament 10 hores al dia, per tasques del personal.

2.2.9. Inventari.

A continuació es fa relació de tots els equips instal lats en l'edifici:

2.3. DESCRIPCIÓ DE L'ENVOLVENT DE L'EDIFICI EXISTENT

L'edifici es va construir en l'any 1970. Els usos i sistemes constructius habituals de l'època de construcció
queden reflectits en els materials emprats en la seva construcció. Es caracteritza per la falta d'aïllament tèrmic.

Recentment s'ha realitzat l'adequació interior de la Planta Baixa de l'edifici. S'han pogut realitzar cales per tal
de verificar la composició real del mur exterior.

2.3.1. Façanes

Past cegade les façanes

Les façanes de l'edifici existent son de paret ceràmica formades per doble full de maó foradat, amb un gruix
total de 30cm amb fillades intercalades de maó massís, e=5cm. L'acabat exterior es continu format per un
arrebossat de morter de ciment. L'acabat interior es un enguixat amb acabat pintat.

En la planta Soterrani 2 el gruix total del mur ès de 45cm, i en la planta Soterrani 3 el gruix total és 60cm. En la
Planta del Badalot de l'escala el gruix total es de 15cm, format per un únic full de maó foradat.

EV1: Façana d’obra de fàbrica, revestiment continu sense cambra d’aire amb aïllament. Gruix total 32,00 cm

Composició Gruix (cm)

Arrebossat de morter de ciment 1:6, remolinat amb acabat pintat 1,5

Fàbrica de maó foradat peça de (28x14x9cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm 30

Enguixat a bona vista, acabat lliscat, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (zones comunes)
aplacat de tauler e=9mmHPL fixat sobre llates de HPL

1 (+2)

DB HE 1: U = 1,35W/m2K > Umax = 0,75W/m2K (murs de façana) NO COMPLEIX

EV2: Façana d’obra de fàbrica, revestiment continu sense cambra d’aire amb aïllament. Gruix total 47,00 cm

Composició Gruix (cm)

Arrebossat de morter de ciment 1:6, remolinat amb acabat pintat 1,5

Fàbrica de maó foradat peça de (28x14x9cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm 45

Enguixat a bona vista, acabat lliscat, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (zones comunes)
aplacat de tauler e=9mmHPL fixat sobre llates de HPL

1 (+2)

DB HE 1: U = 1,00W/m2K > Umax = 0,75W/m2K (murs de façana) NO COMPLEIX



Obertures de les façanes

En general, la composició de les façanes respon a una imatge racional, pròpia de la època de construcció, amb
una tipologia d'obertura exterior representativa. Es tracta d'una finestra de 135cm d'alçada i una amplada
variable, tot i que la midamés comuna es de 205cm. L'ampit de finestra té 75cm d'alçada.

Les fusteries exteriors de fusta originals de tot el centre han estat substituïdes en intervencions anteriors,
seguint criteris funcionals i de manteniment, per fusteries amb perfil d'alumini sense trencament de pont
tèrmic, amb vidres amb cambra d'aire que també millorava el comportament tèrmic. Estan muntades sobre el
bastiment de fusta original. Les obertures del dormitoris disposen de persiana enrotllable de PVC situat a
l'interior d'un calaix de persiana format per un element prefabricat de 5cm de gruix. Ni el calaix ni el registre
interior de la persiana estan aïllats tèrmicament.

Totes les finestres s'accionen amb maneta extraïble, a disposició del personal del centre. L'obertura de les
finestres es realitza a criteri exclusiu del personal, en funció de les condicions de confort interiors.

F1: Finestra 205x135cm sense trencament de pont tèrmic i doble vidre, de 3 fulls batents

Doble vidre amb cambra: 4+9 6 (Uv=3,00W/m2K)

Fusteria_Alumini sense trencament de pont tèrmic (Um= 5,70W/m2K). FM=35%

DB HE 1: U=3,94 W/m2K > Umax=3,10W/m2K NO COMPLEIX
DB HE 1: Permeabilitat a l’aire = 50,00 m3/hm2a 100Pa > 27,00 NO COMPLEIX

Finestra tipus amb persiana enrotllable Finestra tipus existent.

Balconera de sortida a la terrassa P3 Finestra terrassa P3. Façana est
Les obertures de la Planta Baixa, situades en la façana sud han estat substituïdes, objecte de recent adequació
interior. Les noves fusteries exteriors, incorporen fusteries d'alumini amb trencament de pont tèrmic i milloren
la seva classificació (Classe 3: 9 m3/hm2a.100Pa), millorant les seves prestacions tèrmiques originals.

Porta accés principal. Pati sud. Finestra PB. Amb trencament de pont tèrmic

Proteccions solars

Totes les obertures tenen persiana enrotllable de pvc, excepte les finestres de l'escala interior, les portes
d'accés al pati sud situades en planta baixa, finestres de banys, portes d'accés a l'escala exterior i terrasses.

La balconera de sortida a la terrassa de la façana sud de planta tercera disposa de un tendal enrotllable.

L'accionament es manual i gestionat per usuaris i personal del centre en funció de les necessitats d'us i
condicions ambientals de l'estança.

En la planta baixa existeix un porxo de formigó formant una gelosia situat per sobre de les obertures de la
façana sud i est. En l'àmbit proper a l'accés s'ha instal lat un tendal per habilitar l'ús d'estiu en el pati d'accés
sud. S'acciona mecànicament i disposa de sistema de enrotllament automàtic amb un sensor de velocitat de
vent.

Porxo façana sud. Pati sud. Façana sud.



2.3.2. Cobertes

La coberta i terrassa de l'edifici existent es ventilada, amb acabat de doblat de rajola ceràmic sobre tauler
ceràmic recolzat en envanets de sostre mort, formant una cambra d'aire ventilada, a sobre del sostre ceràmic
existent. En el perímetre de la coberta existeix un minvell ceràmic que permet la entrada d'aire. Aquesta
solució, tot i que no disposa d'aïllament tèrmic, té un bon comportament a l'estiu, al dissipar el
sobreescalfament a l'estiu. El gruix necessari per la seva formació impossibilita l'accés accessible des de
l'interior.

Terrassa Planta Tercera. Orientació sud Terrassa Planta Tercera. Orientació est

Planta Coberta. Badalot Planta Coberta

EH1: Coberta plana transitable ventilada, acabat ceràmic sense aïllament.. Gruix total 65,00 cm

Composició Gruix (cm)

Acabat de doblat de rajola ceràmica pres amb morter 5

Tauler ceràmic sobre envanet de sostre mort 5

Cambra d'aire ventilada 30

Sostre ceràmic 25

Enguixat inferior 1

DB HE 1: U = 1,74W/m2K > Umax = 0,50W/m2K (murs de façana) NO COMPLEIX

2.3.3. Terres en contacte amb el terreny

Els terres de l'edifici que estan en contacte amb el terreny es localitzen en la solera de la planta soterrani 2, Es
corresponen principalment als espais de cuina i bugaderia i en la solera de la planta soterrani 3, dedicada
exclusivament a espais tècnics i d'emmagatzematge. Els espais situats a sobre de la solera no estan
acondicionats tèrmicament.

La solera està formada per una llosa de formigó de 10cm de gruix situada directament sobre el terreny. Serveix
de suport del paviment de terratzo existent.

2.3.4. Murs en contacte amb el terreny

Els murs de l'edifici que estan en contacte amb el terreny es localitzen en la façana sud de les plantes soterrani.
En la planta soterrani 3 i 2 es corresponen a espais no acondicionats: magatzem, sala de calderes, cuina i
bugaderia.

En la planta soterrani 1 es correspon a espais acondicionats: perruqueria, despatx metge i despatx de treballs
socials. El mur en contacte amb el terreny està compost per un mur de formigó sense aïllament.

ET2: Façana d’obra de fàbrica, revestiment continu sense cambra d’aire amb aïllament. Gruix total 30,00 cm

Composició Gruix (cm)

Mur de contenció de formigó armat 30

Enguixat a bona vista, acabat lliscat, pintat amb pintura plàstica 1

DB HE 1: U = 2,97W/m2K > Umax = 0,75W/m2K (murs en contacte amb el terreny) NO COMPLEIX

2.3.5. Compartimentació interior vertical

Els murs interiors verticals en contacte amb espais no acondicionats, son parets de maó massís amb acabat
enguixat ambdues bandes. Es localitzen a la planta soterrani 2, separant la cuina i bugaderia de la resta dels
espais que si estan acondicionats.

CV1: Mur interior de paret de obra de fàbrica revestida. Gruix total 30cm

Composició Gruix (cm)

Enguixat a bona vista acabat lliscat, acabat llis, pintat amb pintura plàstica 1

Fàbrica de maó massís peça de (28x14x5cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm 15

Enguixat a bona vista acabat lliscat, acabat llis, pintat amb pintura plàstica 1

DB HE 1: U = 2,67W/m2K > Umax = 0,95W/m2K (murs en contacte local no calefactat) NO COMPLEIX

Els envans interiors verticals que separen habitacions entre si o amb d'altres espais de l'edifici son de maó
foradat, massís amb acabat enguixat ambdues bandes.

CV2: Envà interior ceràmic revestit. Gruix total 10cm

Composició Gruix (cm)

Enguixat a bona vista acabat lliscat, acabat llis, pintat amb pintura plàstica 1

Envà de maó foradat (28x14x7cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm 7

Enguixat a bona vista acabat lliscat, acabat llis, pintat amb pintura plàstica 1

DB HE 1: U = 3,39W/m2K > Umax = 1,20W/m2K (murs separador d'unitats d'us) NO COMPLEIX



2.3.5. Compartimentació interior horitzontal

Els terres que separen espais no acondicionats de espais acondicionats a l'interior de l'edifici es el sostre
interior situat entre les plantes soterrani 1 i 2 (cuina i bugaderia). Es un sostre ceràmic, sense capa de
comprensió, amb acabat enguixat i un fals sostre inferior de placa de guix. El paviment es un terratzo.

CV1: Mur interior de paret de obra de fàbrica revestida. Gruix total 30cm

Composició Gruix (cm)

Paviment de peça de terratzo 2

Capa de morter de ciment 2

Sostre ceràmic 25

Enguixat a bona vista acabat lliscat, acabat llis, pintat amb pintura plàstica 1

DB HE 1: U = 1,82W/m2K > Umax = 0,95W/m2K (sostres en contacte local no calefactat) NO COMPLEIX

El terra que separen els diferents espais acondicionats a l'interior de l'edifici es un sostre ceràmic, sense capa
de comprensió, amb acabat enguixat i un fals sostre inferior de placa de guix. El paviment es un terratzo.

CV1: Mur interior de paret de obra de fàbrica revestida. Gruix total 30cm

Composició Gruix (cm)

Paviment de peça de terratzo 2

Capa de morter de ciment 2

Sostre ceràmic 25

Enguixat a bona vista acabat lliscat, acabat llis, pintat amb pintura plàstica 1

DB HE 1: U = 1,82W/m2K > Umax =1,35W/m2K (sostres separador d'unitats d'us) NO COMPLEIX

3. AVALUACIÓ ENERGÈTICA.

3.1. MODEL ENERGÈTIC

Amb les dades recopilades sobre la gestió del centre, els equips i instal lacions consumidores d'energia i la
envolupant de l'edifici s'ha realitzat un model energètic mitjançant un programa informàtic de l'edifici existent.

El programa informàtic que s'ha utilitzar per realitzar el model energètic es el programa reconegut per tal de
realitzar el Procediment General per a la Certificació Energètica d'Edificis com indica el RD 235/2013, de 5
d'abril:

3.1.1. Programa informàtic Herramienta Unificada ( HULC )

El programa també proporciona les dades necessàries per donar compliment al CTE DB HE0 que limita el
consum energètic i el CTE DB HE1 que limita la demanda energètica. També proporciona la qualificació
energètica de l'edifici en estudi i genera els informes que justifiquen el compliment dels DB HE0 i HE1 i
l'informe de certificació energètica.

Per tant, es determina l'estat energètic del centre, mitjançant la QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA de l'edifici existent
i s'informa d'aquesta dada representativa a la propietat.

A continuació s'inclou l'informe de Certificació Energètica generat pel programa HULC:

3.1.2. Programa informàtic ArchiWIZARD

Aquest programa s'utilitza pel disseny solar passiu i simulació energètica d'edificis. El programa proporciona
càlculs i imatges 3D d'il.luminació i raciació solar, amb una molt pràctica interface gràfica (mapes solar i
millores de les demandes de climatització, captació d'energia solar amb sensors, càlcul dels factor solar i
avaluació de les ombres projectades i obstruccions, imatges d'il luminació natural i artificial).

ESTUDI PREVI DE LA RADIACIÓ SOLAR INCIDENT.
EN L'ENVOLVENT EXTERIOR DE L'EDIFICI

PROGRAMA ARCHIWIZARDv3.2.0

FAÇANA SUD FAÇANA SUD
SENSE PROTECCIÓ SOLAR AMB PROTECCIÓ SOLAR FAÇANANORD

ESTUDI PREVI DE LA INCIDÈNCIA SOLAR DIRECTA
EN LES OBERTURES DE LA FAÇANA SUD

PROGRAMA ARCHIWIZARDv3.2.0

FINESTRES FAÇANA SUD FINESTRES FAÇANA SUD FINESTRES FAÇANANORD
SENSE PROTECCIÓ SOLAR AMB PROTECCIÓ SOLAR



3.2. DIAGNÓSTIC DE L'ESTAT ENERGÈTIC DE L'EDIFICI.

3.2.1. Estudi Tèrmic. Programa HULC

Per realitzar l'anàlisi s'utilitzen dades extretes del mateix programa emprat per la certificació.

En aquest gràfic es compara la demanda de calefacció i refrigeració del conjunt de l'edifici amb les demandes
de habitacions situades en la façana nord i sud. Es pretén identificar situacions particulars en funció de la
orientació i mes de l'any.

S'observa clarament que la demanda de calefacció es molt superior a la demanda de refrigeració.

També s'observa la gran incidència de la orientació en les demandes tant de calefacció (a la façana nord) com
per refrigeració (a la façana nord).

En aquest gràfic es compara la demanda de calefacció i refrigeració dels diferents paràmetres que son l'origen
de la demanda, en funció de la orientació. Es pretén identificar situacions particulars en funció de la orientació i
del paràmetre estudiat.

S'identifica clarament que la demanda de refrigeració en la façana sud es produïda principalment per
l'aportació solar a través de les finestres i en un segon terme per l'aportació de la ocupació interna o
enllumenat.

En canvi, a la façana nord la demanda principal es produeix per transmissió del mur exterior i finestres. Un altre
factor important son les infiltracions a traves de les obertures.



3.2.2. Estudi Solar. Programa ArchiWIZARD

OPCIO 01 LAMES H
LAMA 10 x 3cm
SEPARACIO 10,3cm

9LAMES /10 ESPAIS
ORIENTACIO HORITZONTAL
INCLINACIO 0º
DEMANDA
REFRIGERACIO

44 kWh

DEMANDA
CALEFACCIÓ

522 kWh

OPCIO 02 LAMES H
LAMA 10 x 3cm
SEPARACIO 19,2cm

5LAMES /6 ESPAIS
ORIENTACIO HORITZONTAL
INCLINACIO 0º
DEMANDA
REFRIGERACIO

57 kWh

DEMANDA
CALEFACCIÓ

439 kWh

OPCIO 03 LAMES H
LAMA 10 x 3cm
SEPARACIO 16,0cm

6LAMES /7 ESPAIS
ORIENTACIO HORITZONTAL
INCLINACIO 0º
DEMANDA
REFRIGERACIO

50 kWh

DEMANDA
CALEFACCIÓ

459 kWh

4. PROPOSTES DE MILLORA.

De l'anàlisi de les dades del model energètic i de les dades prèvies sobre la gestió de l'edifici, la seva envolvent i
els equips i sistemes instal lats, es poden determinar els següents criteris d'intervenció:

1. Millores en l'aïllament de l'envolvent de l'edifici.

Com s'indica en apartats anteriors, el tipus de construcció emprada en l'edifici, construït en 1970, anterior a
normatives que exigien la col locació de materials aïllants, evidencia que aïllar l'edifici es una de les millores a
realitzar, tant dels murs exteriors, fusteries exteriors i coberta. Es proposa situar, com a mínim, el nivell
d'aïllament de l'envolvent als nivells exigits per la normativa vigent , CTE DB HE1 i Decret d'Ecodisseny.

ELEMENT

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA U .W/m2K

EXISTENT
REQUERIMENT NORMATIVA Umax

PROPOSTACTE DB HE1 D.ECOEFICIENCIA COMPLIMENT
MUR EXTERIOR 1,35 0,75 0,70 NO COMPLEIX 0,33

COBERTA 1,74 0,50 0,70 NO COMPLEIX 0,32

1.1. Façanes

Es proposa un sistema d'aïllament de les façanes situat en l'exterior, que permet minimitzar els ponts tèrmic
de la façana. Aquest sistema també permet aprofitar la inèrcia tèrmica dels murs exteriors.

EV1: Façana d’obra de fàbrica, revestiment continu sense cambra d’aire amb aïllament. Gruix total 42,00 cm

Composició Gruix (cm)

Sistema aïllant SATE amb panells aïllant MW, e=8cm ( =0,036W/mK) col.locat sobre capa de morter
adhesiu i fixat mecànicament al suport amb acabat continu flexible.

10

Arrebossat de morter de ciment 1:6, remolinat amb acabat pintat 1,5

Fàbrica de maó foradat peça de (28x14x9cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm 30

Enguixat a bona vista, acabat lliscat, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (zones comunes)
aplacat de tauler e=9mmHPL fixat sobre llates de HPL

1 (+2)

DB HE 1: U = 0,33W/m2K > Umax = 0,75W/m2K (murs de façana) COMPLEIX

1.2. Coberta

La coberta existent es una coberta plana, ventilada, sense aïllament amb acabat de rajola ceràmica sobre tauler
ceràmic. Tot i que te un bon comportament a l'estiu ja que permet una optima protecció enfront el
sobreescalfament a l'estiu, el seu comportament al hivern es molt deficitari. Es realitzarà la seva substitució per
una coberta plana, invertida transitable, amb acabat de peça ceràmica sobre capa de morter, amb panell aïllant
sobre formació de pendents situada a sobre del suport .

EH1: Coberta plana transitable ventilada, acabat ceràmic sense aïllament.. Gruix total 65,00 cm

Composició Gruix (cm)

Acabat de de rajola ceràmica sobre capa de morter 5

Panell aïllant XPS, e=6cm ( =0,034W/mK) 6

Formació de pendents amb formigó alleugerit 10

Sostre ceràmic 25

Enguixat inferior 1

DB HE 1: U = 0,32W/m2K > Umax = 0,50W/m2K (murs de façana) COMPLEIX



2. Millores en les fusteries exteriors.

2.1. Fusteries exteriors

Com s'indica en apartats anteriors, en l'edifici es van substituir les fusteries originals de fusta per fusteries
d'alumini sense trencament de pont tèrmic i vidre doble, responent a criteris funcionals. Aquesta col locació es
va realitza aprofitant els marcs de fusta de la fusteria original donant problemes de infiltracions . Es proposa
situar, com a mínim, el nivell d'aïllament de les fusteries exteriors als nivells exigits per la normativa vigent ,
CTE DB HE1 i Decret d'Ecodisseny.

ELEMENT

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA U .W/m2K

EXISTENT
REQUERIMENT NORMATIVA Umax

PROPOSTACTE DB HE1 D.ECOEFICIENCIA COMPLIMENT
FUSTERIES EXTERIORS 3,94 3,10 3,30 NO COMPLEIX 2,44

Amb aquesta nova substitució es preveu que al retirar el marc original de fusta es podrà realitzar una solució
integrada amb els remats del recercat de la obertura, eliminant els desajustos de la col locació, aconseguint
una permeabilitat a l'aire del conjunt molt inferior a l'existent. El nou envidrament serà de baixa emissivitat i el
perfil d'alumini tindrà trencament de pont tèrmic.

F1: Finestra 205x135cm sense trencament de pont tèrmic i doble vidre, de 3 fulls batents

Doble vidre amb cambra de baixa emissivitat: 4+9 6 (Uv=1,60W/m2K)

Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic (Um= 4,00W/m2K). FM=35%

DB HE 1: U=2,44 W/m2K > Umax=3,10W/m2K COMPLEIX
DB HE 1: Permeabilitat a l’aire = 9,00 m3/hm2a 100Pa > 27,00 COMPLEIX

2.2. Proteccions solars

També es preveu col locar proteccions solars en les obertures de la façana sud per tal de minimitzar la
demanda de refrigeració, que com s'ha exposat a l'apartat anterior, l'afectació en el conjunt de l'edifici es
petita, però provoca disconfort en els dormitoris orientats a sud. El seu disseny s'ajusta a la optima disposició
de lames definides per l'estudi solar realitzat amb el programa ArchiWIZARD.

Es tracta de lames de fusta, fixes i col locades en posició horitzontal. Tenen una dimensió de 100x30mm i estan
separades 15cm. Aquesta disposició permet tant la protecció solar requerida per la normativa( FS<0,35 )com
l'aprofitament solar al hivern, reduint la demanda de calefacció.

3. Millores en les instal lacions.

3.1. Recuperador de Calor.

En compliment dels requeriments del RITE, l'edifici ha de tenir un sistema que asseguri la salubritat de l'aire
interior, realitzant l'admissió d'aire de l'exterior i l'extracció de l'aire interior. Es obligatori que aquest volum
d'aire interior extret (a temperatura de confort), transvasi part de l'energia a l'aire exterior admès (a
temperatura ambient) reduint així la despesa d'energia degut a l'entrada d'aire exterior.

S'instal larà recuperador de calor entàlpic amb un rendiment mínim del 50%.

La planta baixa ja incorpora equip de climatització i recuperació de calor en els espais d'us públic, producte de
la recent reforma.

3.2. Substitució d'equips de producció tèrmica.

Com s'indica en l'apartat d'inventari d'instal lacions, els equips encarregats de produir aigua calenta pels
serveis de calefacció i ACS son dues calderes atmosfèriques de gas natural, de 80kW i 125kW, treballant en
sèrie. Son equips amb més de 10 anys de funcionament. El seu rendiment es inferior al 80%.

Es proposa la seva substitució per equips amb més rendiment. Donant compliment als requeriments del RITE,
els nous equips seran dues calderes de condensació, de 100kW cadascuna. Es preveu un rendiment de 105%.

3.3. Aportació solar per la producció d'ACS.

Actualment l'edifici no disposa d'equips de producció solar tèrmic de l'ACS. Considerant que el consum d'ACS
representa un 34% del consum de gas de l'edifici, aquesta millora permetrà un important estalvi energètic.

Es disposaran captadors solars de buit en la coberta de l'edifici, assolint una producció del 65% del consum
d'ACS. La producció d'ACS s'acumulara en díposits amb un volum de 3000 litres, que es correspon amb les
necessitat diàries del centre.

3.4. Substitució de l'enllumenat existent per equips LED.

Com s'indica en l'apartat d'inventari d'instal lacions, les lluminàries instal lades en l'edifici son principalment de
tub de fluorescència, excepte en la planta baixa que ja s'ha realitzat la seva substitució per lluminàries LED.
Considerant que el consum per enllumenat representa un 35% del consum d'electricitat de l'edifici, aquesta
millora permetrà un important estalvi energètic.

Es considera que l'estalvi assolit amb la substitució de lluminàries de tub de fluorescència per lluminaries LED
es del 15 20%.

En el següent gràfic queden reflectides les diferents opcions de millora.
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ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES 
D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ

FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA

DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE

Ús Tipus Cubicatge Codi de la partida del    
pressupost

Segell Garantia Explotació 
sostenible

Encofrat

Façana

Revestiment interior

Paviment

Altres

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase de projecte
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte.   

1. Tipus: Descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte. 

2. Cubicatge: Cubicatge previst al projecte per aquesta partida.   

3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat.

4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada.

Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte.

Data:   Títol Projecte:     



 



MNMEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA



MN. 1 Justificació urbanística.

MN.1.1. Planejament Vigent i Ordenances aplicables
El planejament urbanístic vigent ve regulat per la Normativa Urbanística Metropolitana, de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, les quals inclouen aquest solar dins la zona 20a/9, que correspon a la “Zona d’ordenació en edificació
aïllada (20a)”, subzona IV a (20a/9), que correspon a plurifamiliar.
L’ús de l’edifici es compatible amb els usos permesos pel planejament.

FITXA _ Dades urbanístiques
Dades
urbanístiques

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDÓ” AL CARRER GARRIGA I
ROCA 62 AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ DE BARCELONA

ZONA " Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a) "
PLANEJAMENT
GENERAL VIGENT

PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA

SUBZONA Subzona IV a (20a/9)
SUP. PARCEL.LA 1024 m2

MN.1.2 Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics

CONCEPTE NORMATIVA ACTUAL PROPOSTA
edificabilitat 1 m2st/m2s 1024.00 911.28 998.20
ocupació 40% 409.60 250.82 294.28
Alçada màxima 9,15m (PB+2) NO COMPLEIX 9,15 (ampliació)
Separació a llindes: NO COMPLEIX

frontal 3 3 (ampliació)
lateral 3 3 (ampliació)
fons 3

Veure Documentació Grafica DG.2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

MN.2. Habitabilitat (utilització, ús de l'edifici)

S'adjunta el PROGRAMA FUNCIONAL









MN.3. Accessibilitat

S'adjunta. FITXA TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ Decret 135/95. Desplegament de la Llei 20/1991 (Codi
d'accessibilitat de Catalunya).



FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ 
PROJECTE             Adequació interior de la Residència Assistida per a Gent Gran "Parc del Guinardò" 

Adreça:  C/Garriga i Roca, 62   ALÇADA *(1)  8.85 m 
SITUACIÓ 

Municipi: BARCELONA           Nº PLANTES 3(sobre rasant)+2(sota rasant)

Públic x Pública x Obra nova       

 
1                      DADES  DE  

L ’ED IF ICI  

ÚS 
Privat       

PROPIETAT 
Privada       

INTERVENCIÓ 
Reforma / Ampliació x 

A: ADAPTAT Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma i còmoda per persones amb 
mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

P: PRACTICABLE Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma però que no compleix tots els 
requeriments d’adaptat. 

 
2                DEFINICIÓ DELS 

NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 

C: CONVERTIBLE Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites 
modificacions. 

3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS 

NIVELL D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS 

A A En edificis d’ús públic. * (2) 

A   -    En edificis d’habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges). 

A   -    En edificis d’habitatges amb habitatges reservats. 

P   -    En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús. 

3.2 RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS 

RESERVA D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA 

 - Indicar nombre determinat per l’Administració (el 3 % de la promoció anual d’habitatge). 

RESERVA D’HABITATGES EN VPO 

1   -    Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66. 

2   -    Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100. 

3   -    Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200. 

        -    Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50). 

RESERVA DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC 

  2    Indicar nombre (mínim un). 

RESERVA DE PLACES EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS 

1   -    Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100. 

2   -    Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150. 

3   -    Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200. 

4   -    Quan el nombre total de places sigui de més de 200. 

RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT  

  -    Indicar nombre de places. 

3.3 RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS 

RESERVA D’ESPAI PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT 
DE NOVA PLANTA 

3                 REQUERIMENTS 

DE NIVELL I DE RESERVA  

DEL PROJECTE 

si  -      
Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui 
obligada la instal·lació d’un ascensor. 

 
SEGELLS OFIC IALS 

 
  
  
 
 
 
DATA:   maig                                                                              L’ARQUITECTE  Altabàs, Àlvaro, Raventós, Arquitectes SCP

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS 
4.1 Paviments A      A P    

 
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

4.2 Desnivells A     A P    
 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

4.3 Alçada A      A P    
 Alçada lliure mínima 2,10 m. 

A     A P    
 Amplada 0,80 m. 

A     A ...    
 Espai previ  1,50 m. 

 
4           CONDICIONS 

D’ACCESSIBIL ITAT 
EXTERIOR 

4.4 Portes 

...    
 P    

 Espai previ  1,20 m. 

5.1 Paviments A     A P    
 

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

5.2 Desnivells A A P    
 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

5.3 Alçada A      A P    
 Alçada lliure mínima 2,10 m. 

A A ...    
 Sup. cabina  1,40 m2 Amplada mín  1,00 m Profunditat mín  1,40 m. 

...     
- P    

 Sup. cabina  1,20 m2 Amplada mín  0,90 m Profunditat mín  1,20 m. 

A       A ...    
 Portes automàtiques en recinte i cabina  Amplada 0,80 m. 

...     
- P    

 Portes automàtiques en cabina                Amplada 0,80 m. 

A       A ...    
 Replà  1,50 m. 

5.4 Ascensors 

...     
- P    

 Replà  1,20 m. 

A      A ...    
 12 % si L  3 m;     10 % si 3 < L  10 m;     8 % si 10 < L  20 m. 

...     P    
 Pendent    12 %. 

A A P    
 Pendent màx transversal  2 %. 

A       A P    
  Amplada 0,90m    Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A A ...    
 Inici i final    1,50 m.     Paviment diferenciat. 

...     
 P    

 Inici i final    1,20 m.     Paviment diferenciat. 

A       ...    
 Replans intermedis     Llargària  1,50 m. 

...     
 P    

 Replans intermedis     Llargària  1,20 m. 

5.5 Rampes 

A       P    
 

Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm: 
Alçada 0,70 – 0,75 m / 0,90 – 0,95 m; situats als dos costats; 
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

A     
 A ...    

 Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A     
A ...    

 

Passamans: situats als dos costats; 
Alçada  0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis); 
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

A     
A ...    

 Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació. 

A   A   
 ...    

 Màxim 12 graons seguits. 

A    
 ...    

 Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm. 

A    
 

   
 Paviment diferenciat. 

5.6 Escales 

A    
 ...    

 Llargada replà 1,20 m. 

A     A P    
 Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A     A ...    
 Espai maniobres    1,50 m. 

5.7 Passadissos 

...    
 P    

 Espai maniobres    1,20 m. 

A      A P    
 Amplada  0,80 m (tiradors tipus barra o maneta) 

A      A ...    
 A les dues bandes    lliure 1,50 m.   

 
5         CONDICIONS 

DE  MOBIL I TAT  

INTER IOR

5.8 Portes 

...    
 P    

 A les dues bandes    lliure 1,20 m. 



EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS ADAPTATS 

6.1 Mobilitat
A      A Espai lliure maniobres    1,50 m.   Alçada lliure mínima   2,10 m. 

A      A Espai transferència lateral(wàter, banyera i dutxa) Amplada   
0,80m. 

A      A Portes              Amplada  0,80 m. 

6.2 Aparells sanitaris A      A
Rentamans (sense peu) 

Alcada  0,80 – 0,85 m (lliure inferior 0,67 m).     Profunditat  0,60 m. 

 A      A
Wàters 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A
Dutxa 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A      A Aixetes tipus pressió o palanca 

6.3 Accessoris A   
A   

Barres de suport:     Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell. 

 
6       SERVEIS  H IGIÈNICS 

A  
A  Base del mirall         Alçada  0,90 m. 

7.1 Mobilitat
A Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

A Espai maniobres cabines i dutxes reservades    1,50 m      

A Espai d’accés lateral i/o transferències       Amplada  0,80 m. 

7.2 Aparells sanitaris A Dutxes fetes en el terra 
Seient de dutxes reservades                       Alçada 0,48 – 0,52 m. 

A Aixetes tipus pressió o palanca. 

7.3 Accessoris A Barres de suport:   Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell 

 A Base del mirall            Alçada    0,90 m. 

 
7                  VESTUARIS  

 A Penjador                     Alçada     1,40 m. 

8.1 Mobilitat
A    

 A  Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

A    
A   Espai d’accés lateral (llit i armaris)       Amplada  0,80 m. 

8               DORMITORIS

A    
 A  Portes armari                                         Amplada  0,80 m. 

9.1 Accés i mobilitat A    
  Condicions d’itinerari adaptat. 

9            APARCAMENTS
9.2 Dimensions de places 
reservades

A    
  Plaça individual mínima   3,30 x  4,50 m     * (3) 

10.1 Abast
A     A Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

A     A Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 
10             MECANISMES

10.2 Accionament A      A Pressió o palanca. 

11.1 Taules i taulells A      A Alçada  0,75 – 0,80 m  (lliure inferior  0,67 m).    Profunditat  0,60m. 

11.2 Prestatges i calaixos A     A Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

 A    
A  Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 

11.3 Bancs
A      A Alçada de seient  0,45 m. 

11                 MOBIL IARI

 A    
A  

Alçada bancs de recolzament  0,60 m. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS CONVERTIBLES 

TIPUS D’ASCENSOR Oleodinàmic       Elèctric       

12.1 Recinte
C    

  Amplada      m Profunditat        m 

C    
  Espai damunt de l’última parada        Alçada        m 

C    
  Amplada portes      m  

12.2 Fossat C    
  Quan v  1m/seg      m  

 
12         ESPAI  RESERVAT  

PER  UN ASCENSOR 

PRACTICABLE

12.3 Sala màquines C    
  Amplada      m Profunditat      m Alçada      m 

 
13        OBSERVACIONS:  
 

 

N O R M A T I V A  D ’ A C C E S S I B I L I T A T  E N  L ’ E D I F I C A C I Ó  A  C A T A L U N Y A  
 
- Llei 13/1982 d’Integració social dels Minusvàlids. Titol IX, secció primera de Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat). 
- Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovada el 13 de novembre de 1991. 
- Reial Decret 556/1989, d’Accessibilitat en els edificis d’habitatges de protecció oficial (arreu de l’estat). 
- Decret 135/95, Codi d’Accessibilitat.

Aquesta fitxa no implica el compliment de la Normativa específica de cada Ajuntament. 
 
 
C O M E N T A R I S  I  I N S T R U C C I O N S  
 

LA PÀGINA ÉS EL FULL DE REQUERIMENTS GENERALS D’ACCESSIBILITAT QUE HAURÀ DE COMPLIR EL PROJECTE D’ACORD AMB LA NORMATIVA 
VIGENT.

         
- L’APARTAT 1 S’EMPLENA AMB LES DADES DE L’EDIFICI. 

- L’APARTAT 3 S’EMPLENA REMARCANT ELS REQUADRES DE COLOR GRIS QUE AFECTEN AL PROJECTE. LES LLETRES O NOMBRES IMPRESOS SÓN ELS REQUERIMENTS DE LA 
NORMATIVA. QUAN EN EL PROJECTE S’ADOPTI UNA OPCIÓ ALTERNATIVA A LA NORMA, CLADRÀ EMPLENAR EL REQUADRE GRIS BUIT AMB LA LLETRA O NOMBRE 
CORRESPONENT I REMARCAR-HO. A MÉS CALDRÀ JUSTIFICAR LA SOLUCIÓ EN L’APARTAT D’OBSERVACIONS. 

* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències, o espais d’ús comú. 

* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a 
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats seran, 
almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat)

LES PÀGINES SEGONA I TERCERA SÓN FULLS ON S’ESPECIFIQUEN ELS PARÀMETRES DE DISSENY QUE DETERMINEN ELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 
EXIGITS ALS ITINERARIS I ESPAIS.
 
- CADA APARTAT ES COMPLIMENTA REMARCANT EL REQUADRE O COLUMNA GRIS QUE CONTÉ LA LLETRA CORRESPONENT AL NIVELL ADOPTAT I QUE JA VA QUEDAR 
DETERMINAT EN LA SELECCIÓ FETA EN L’APARTAT DE REQUERIMENTS DE NIVELL DEL FULL 1 (QUAN NO COINCIDEIXI AMB AQUELLA OPCIÓ CALDRÀ JUSTIFICAR-HO EN 
L’APARTAT D’OBSERVACIONS). 

 
 

* (3) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit)  5,50 x 
5,00 m.

L’APARTAT D’OBSERVACIONS ESTÀ PREVIST PER JUSTIFICAR LES SOLUCIONS ALTERNATIVES A LA NORMATIVA AIXÍ COM PER RECOLLIR ALTRES 
CONSIDERACIONS QUE AFECTIN AL PROJECTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fitxa tècnica d’Accessibilitat en l’edificació redactada per l’OCT del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut de Disminuïts de l’Ajuntament de Barcelona i concensuada per a la 
Generalitat de Catalunya i Diputacions Provincials. 



En l'ascensor gran situat en els vestíbuls es realitzarà la substitució de la cabina existent de 100x140cm per una
altra cabina que donarà compliment al Codi d'Accessiblitat amb una mida interior de 110x160cm. Es situarà en una
posició més endarrerida dins del recinte de l'ascensor per permetre ampliar el vestíbul d'arribada de l'ascensor en
totes les plantes. Es retirarà la porta de sortida de totes les plantes per una porta de 3 fulls correders, que permet
un pas lliure de 80cm, donant compliment al Codi d'Accessiblitat.

A continuació es descriuen les feines necessàries a la memòria desenvolupada per ERSCE ASCENSORES.

1. TREBALLS A FER

Treballs necessaris perquè l'ascensor tingui les dimensions corresponents a un Ascensor Adaptat. Cabina de
1.100x1.600 mm i portes de pas lliure 800x2.000 mm.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLANS
Desmuntatge de les portes actuals. Subministrament, muntatge i adaptació de noves portes automàtiques en els
pisos, de tres fulles telescòpiques de pas lliure 800x2.000 mm, acabades en acer inoxidable. Subministrament i
muntatge en aquestes portes de forrellats electromecànic, contactes de plots arrancables i contactes
independents per al circuit de maniobra preliminar. Obra civil no inclosa.

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament muntatge i instal lació d'un joc de portes metàl liques automàtiques per a l'interior del cambril,
acabada en acer inoxidable, amb contactes elèctrics de presència, finals de carreres i altres elements per a la seva
obertura i tancament automàtic. Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme d'obertura avançada
mitjançant un patí retràctil especial.

COL LOCAR GUIES I XASSÍS.
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al contenidor, preparar els ploms en les altures les noves guies,
en la part superior i inferior.
Subministrament i col locació de noves guies de ferro tipus T per al cambril, que estarà situat en el recinte de
l'ascensor, amb els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la cabina, muntatge de la instal lació elèctrica de cabina, així
com el sistema de tascons i afluixament de cables.
Serà necessari repicar en el fossat per a encaixar la nova cabina.

SUBSTITUIR CAMARIN
Subministrament i col locació d'un nou cambril amb característiques similars a l'actual.

3 panells de fòrmica en color, muntat sobre aglomerat cru decapada.
Sòl d'alumini escaquer
1/2 mirall al fons de la cabina.
Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb metacrilat traslluït, equip i dos Tubs de leds, amb
equip directe a 220w.
Brancals i sòcols en acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables de tots dos òrgans, subministrant nous ramals de cables d'acer amb els seus accessoris,
desmuntatge dels cables instal lats i col locació i muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT.
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de velocitat instantani amb els seus contactes elèctrics
de desconnexió de la maniobra en cas d'accionament. Subministrament i muntatge del cable d'acer per a
l'accionament del nou limitador i connectar lo al mecanisme de paracaigudes del cambril.

Subministrament i instal lació en la part inferior del recorregut d'una corriola de reexpedició de cables amb pes de
ferro perquè el cable estigui degudament tibat, i d'un contacte elèctric de desconnexió de la maniobra en cas
d'afluixament o trencament del cable d'acer d'accionament. Una vegada que es trobi completament instal lat,
comprovar correcte funcionament de tot el sistema.

BANDES DE DETECCIÓ
Subministrament i instal lació en la cabina de l'aparell d'un dispositiu de protecció de portes, constituït per una
banda de raigs infrarojos que impedeix l'accionament de les portes mentre existeixi algun obstacle en el seu
recorregut. El detector produeix una cortina de raigs entrecreuats que protegeixen el pas de la porta.

MN.4. Prevenció de riscos laborals

S'adjunta QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS CENTRES DE TREBALL.



A.1.10.  QUESTIONARI   DE  CONDICIONS  MATERIALS   I  AMBIENTALS   DELS
CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

NOTA: Cal omplir el qüestionari en base a la versió vigent. S’adjunta la vigent.
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Objecte:

L’objecte d’aquest qüestionari és poder oferir una eina de verificació als tècnics que intervenen en
l’elaboració dels projectes i al personal tècnic d’Obres i Manteniment per tal que de manera ràpida i
senzilla puguin controlar en fase de projecte que s’han tingut en compte totes les condicions exigibles des
del punt de vista de prevenció de riscos laborals.

CENTRE DE TREBALL:
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ'

DATA REVISIÓ PROJECTE:

REALIZAT PER:
ALTABÀS, ALVARO, RAVENTÓS ARQUITECTES SCP

CONDICIONS AMBIENTALS DELS LLOCS DE TREBALL
QÜESTIONS SI NO NP (No

procedeix)
OBSERVACIONS

S’ha considerat les condicions de T°C? X estiu: 23 T 25
hivern: 21 T 23

S’ha considerat les condicions d’humitat
relativa?

X estiu: 45 HR 60
hivern: 40 HR 50

S’ha considerat les condicions a complir
de velocitat d’aire (corrents d’aire)?

X Velocitat mitja d'eire en zones
ocupables: 0,17 m/s

S’ha considerat les condicions
necessàries de renovació d’aire

X IDA 2 (habitacions, sales,desp):12,5 l/s.p
IDA 3 (menjador,bugaderia): 8 l/s.p

S’ha considerat les condicions
necessàries de soroll?

X Zones protegides: 45 dB(A)
Zones comunes: 50 dB(A)

S’ha considerat les condicions
d’il luminació?

X Recepció i circulacions: 250 lux
Gimnas i menjador: 500 lux
Habitacions: 300 lux
Infermeria Podologia: 500 lux

CONDICIONS MATERIALS (LLOC DE TREBALL)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions de
dimensions superfície dels llocs de
treball?

X Es dona compliment a les superficies
indicades en el plec de condicions

S’han considerat les condicions necessàries
del mobiliari a instal lar?

X Serà objecte d'un futur projecte

S’han considerat les condicions necessàries
del lloc de    treball de    recepció    –

X Es dona compliment a les superficies
indicades en el plec de condicions
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consergeria?
CONDICIONS MATERIALS (EMPRESES DE NETEJA)

QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS
Existeix un espai adient per l’ús de vestidor
del personal de neteja?

X

Existeix un espai adient i independent per
l’ús de magatzem de productes de neteja?

X

CONDICIONS MATERIALS (INSTAL LACIONS )
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en els
sistemes de protecció contra incendis?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en els
ascensors?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a escales, baranes i passamans?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a paviments?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a envans, portes i finestres?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a instal lació elèctrica?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a espais de coberta?

X

CONDICIONS MATERIALS (consideracions de seguretat als Centres de Serveis Socials i EAIA’s)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a Instal lació de sistemes
d’alarma?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a control d’accés des de la
recepció?

X

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a distribució de mobiliari i
materials a emprar en el disseny dels espais
de recepció i entrevista?

X
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CONDICIONS MATERIALS (locals de primers auxilis)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

Existeix un espai adient per local de primers
auxilis ?

X

CONDICIONS MATERIALS (consideracions per evitar electricitat estàtica)
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions necessàries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a mesures per a evitar
l’acumulació d’electricitat estàtica?

X

ALT RES CON SI D ERACI ON S ( e x e cu ció  d ’o br a ) 
QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS

S’ha considerat que en obres de nova
construcció i/o rehabilitació integral,
l’entrada de treballadors/es al centre es
produirà una vegada finalitzades les obres?

X

S’han planificat les obres de reforma i/o
rehabilitació de forma que no afectin als
treballadors/es i prèviament a l’inici
d’aquestes?

X Les obres es realitzen sense ocupants a
l'interior de l'edifici

S’ha comprovat si hi ha treballadors/es
amb especial sensibilitat al centre on s’han
d’efectuar obres i s’han adoptat les mesures
corresponents?

X Les obres es realitzen sense ocupants a
l'interior de l'edifici

Barcelona, a ……… de juliol 2021

Signatura:

Jordi Altabàs Càrdenes Fco. Javier Àlvaro Méndez Sergi Raventós Mateu

MN.5. Seguretat estructural

Veure l'apartat Memória Constructiva MC.4 Sistema Estructural

MN.6. Seguretat en cas d'incendi

S’adjunta FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis per ÚS HOSPITALARI, redactat per la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.

S'adjunta la Instrucció Tècnica Complementària que defineix les condicions de seguretat en cas d'incendi en els
centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran, SP111:2012.

S'adjunta justificació de les prestacions dels sistemes de protecció
Veure MN.6 Seguretat en cas d'incendi

En el Document Complementari DC_RM.19 LLICENCIA AMBIENTAL es descriuen les condicions de Seguretat en cas
d'Incendi que s'inclou en la memòria justificativa i plànols per d'obtenció de llicència.
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. .RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS HOSPITALARI 
Data 17/12/2010 

À
M

B
IT

  Edifici o establiment destinat a assistència sanitària amb hospitalització de 24 hores i que està ocupat per persones que, en la 
seva majoria, són incapaços de cuidar-se per sí mateixos, tal com hospitals, clíniques, sanatoris, residències geriàtriques, etc. 
 
Les zones i/o centres destinades a assistència sanitària de caràcter ambulatori (despatxos mèdics, consultes, àrees de diagnòstic 
i tractament, etc.) han de complir les condicions corresponents a l’ús Administratiu. 

 
1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

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

Vials d’accés per als bombers 

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

Forats en façana 

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

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

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

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

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
Plantes soterrani Plantes sobre rasant 

 h  15m h  28m h > 28m 

Estructura general R-120 
(R-180 si h  28m) R-90 R-120 R-180 

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

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

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports    R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

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

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis     EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

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

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

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

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O

B
ER

T
ES

 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

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

 Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. .RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS HOSPITALARI 
Data 17/12/2010 

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

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

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

Sectors d’incendi 
 

 L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
 Zones d’allotjament de S > 500 m2 (dormitoris de personal mèdic, infermeres, etc.) 
 Zones d’usos subsidiaris: 

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

 S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.  

Plantes d’hospitalització i/o d’unitats 
especials (quiròfans, UVI, etc.) 

Almenys dos sectors d’incendi per planta amb: 
 S  1500 m2 (3000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció que no sigui exigible). 
 Espai suficient per allotjar als pacients d’un dels sectors adjacents. 

Excepcions: 
 Les plantes de S  1500 m2  amb recorreguts de sortida directa a espai exterior segur   25m.  

(S  3000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció que no li sigui exigible). 
(Recorregut  31,2m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció, sigui o no exigible).  

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

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m 15  h  28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 
(EI 180 si h  28) EI 90 EI 120 EI 180 

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

Portes de pas entre sectors  EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

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

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

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

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

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

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

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

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

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

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 
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Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

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

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits Terres                       CFL-s1 
Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        CFL-s1 
Parets i sostres         B-s1, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

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

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

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

O
C

U
PA

C
IÓ

 

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

 1 persona / 15 m2 en zones d’hospitalització. 
 1 persona / 2 m2 en sales d’espera. 
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta. 
 1 persona / 10 m² en serveis ambulatoris i de diagnòstic. 
 1 persona / 20 m2 en zones de tractament per pacients interns. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems. 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

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

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

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

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   1,05m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).   

Característiques 

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

obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits 
 Capacitat: A  P / 200 
 Amplada de passadís  2,20 m  (0.80 m si 

P  10 persones usuaris habituals)  
 Portes de passadissos  2,10 m 

Passadissos protegits 
 E  3 S + 160 As 
 Amplada mínima 1,20 m (1,40 m en girs  

90º , zones de pacients interns) (0.80 m si 
P  10 persones, usuaris habituals) 

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

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  10 m  
que no sigui d’hospitalització ni 

tractament intensiu 

Per h  14 m d’hospitalització i 
tractament intensiu 

Per h  20 m d’altres zones 
S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As 
 1,40 m d’amplada útil mínima en zones destinades a pacients interns o externs amb 

recorreguts que obliguin a girs de 90º o superiors. 
 1,20 m d’amplada útil mínima en d’altres zones. 
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EDIFICIS D’ÚS HOSPITALARI 
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Evacuació ascendent 

Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As  
 1,40 m d’amplada útil mínima en zones destinades a pacients interns o externs amb 

recorreguts que obliguin a girs de 90º o superiors. 
 1,20 m d’amplada útil mínima en d’altres zones. 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 

Tramades 
 Altura salvada  2,50 m. 
  3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
 En zones d’hospitalització i tractaments intensius no es permeten tramades corbes. 

 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

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

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

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

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

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

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

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

Altura ascendent màxima 
 

 1m per zones d’hospitalització i tractament intensiu (no radioteràpia) fins a sortida de planta i 
2m fins espai exterior segur 

 per altres 4m fins a sortida de planta i 6m fins espai exterior segur 
Excepcions:  

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

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

1 sortida 

No s’admet en:
 zones d’hospitalització o tractaments intensius. 
 en zones d’hospitalització de S > 90 m2 

En altres quan: 
- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...)  
- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m
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Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
- en hospitalització i tractament intensiu: <35m (*43,7m) 
-   en espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m 
- en altres: < 50m (* 62,5m) 

Longitud sense alternativa: 
- en hospitalització i tractament intensiu: < 15m (*18,7m) 
- en altres: longitud màxima admissible en cas d’una única 

sortida  

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

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

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

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

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003 

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

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

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi En tot cas: detectors i polsadors manuals 

Alarma (3) - En tot cas: alarma local i alarma general amb capacitat per instruccions verbals.  
- Per >100 llits: comunicació telefònica directa amb bombers 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 

1 hidrant per Sc compresa entre 2000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  

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

Extintors 
Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

25 kg Pols/CO2 - En zones de RISC ALT de Sc>500m2 : 1extintor per cada 2500m2 de superfície o fracció. 

Columna seca Per h > 15 m. 

Boques d’incendi equipades - En tot cas  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  20kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) - En tractament intensiu i hospitalització: per h >15 m (1 ascensor accessible per cada 1.000 
ocupants o fracció) 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments

DGPEIS/Servei de Prevenció                                                                                                                                       Pàgina 6 de 6 

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

EDIFICIS D’ÚS HOSPITALARI 
Data 17/12/2010 

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

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

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Magatzems de farmàcia i de clínica 100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3 

Esterilització i magatzems annexes ------- ------- En tot cas 

Laboratoris clínics V 350 m3 350<V 500 m3 V>500 m3 

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

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

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

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

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

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

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

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

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

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

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

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

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

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

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

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

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



ANNEX 3

SP 111. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els centres residencials i centres de dia 
per a gent amb dependència i gent gran



MN.7Seguretat d'utilització i accessibilitat

S'adjunta Fitxa de Justificació de l'Accessibilitat a l'Edificació. Ús Públic.DB SUA / D135/95



Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
(no habi tatge) 

DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
* edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

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

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable:
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

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

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

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

      * plantes amb elements accessibles 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

 * elements adaptats  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

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

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

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

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

✔

✔

Referència de projecte RESIDENCIA ASSISTIDA DE GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ'

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat” juliol de 2010    Oficina Consultora Tècnica. COAC
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
(no habi tatge) 

DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració

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

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

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

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

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

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

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

- estesa,  E  0,28m  

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

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

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

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

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: - salvarà una altura  2,25m 

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

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

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

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

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

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

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

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

- replans de planta:

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

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

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,
Passamans
i Elements 
protectors: 

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

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

- Barreres  de 
protecció,
Passamans
 i Elements 
protectors: 

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

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

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

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

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma.

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte RESIDENCIA ASSISTIDA DE GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ'

MN.8 Salubritat

S'adjunta Fitxa dels paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d'Habitabilitat, Salubritat
S'adjunta. Fitxa DB HS1 Protecció Enfront de la Humitat. Disseny de façanes.



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

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

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa

TERRES 

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

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

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

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

Classe d’entorn (6) E0 E1

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

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

3

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GE

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

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GE



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

Ref. del projecte: 
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08 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge 

- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

- Dormitoris   5 l/s persona Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
  3 l/s persona 

- Banys  15 l/s local 

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina   2 l/s m2 i
  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

Àmbit: Cuina Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 

 50 l/s 

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

Finestres o portes exteriors practicables. (1)

Interior dels habitatges 

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 

- Mecànic 

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

(1)  Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m.
b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

(2)  L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 

on puguin haver persones de forma habitual. 
(3)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D.

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

✔

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GE

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

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

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

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

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

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

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

Cabals 
instantanis mínims: 

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

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

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

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

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

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

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

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

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

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

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

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

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

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

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

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GE



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

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

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

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

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

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

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

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

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

✔

✔

✔

✔

✔
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica I  II III IV V Grau d’impermeabilitat
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C    

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

Classe d’entorn E0 E1

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
Ventilada Grau  5 B3+C1

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

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

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2

Amb  
cambra
d’aire No

ventilada

Grau  5 B3+C1

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

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Ventilada Grau  5 B3+C1

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

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire No

ventilada

aïllament situat
a la cambra d’aire Grau  5 B3+C1

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

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada

aïllament situat
a la cambra d’aire 

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

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No
ventilada Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

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

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

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
3

✔

✔

✔
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/

MN.9 Protecció contra el soroll

En obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es tracti d'una
rehabilitació integral, la exigència de la protecció enfront al soroll mitjançant el DB HR no serà d'aplicació. Malgrat
això, és tindrà en consideració es requisits per tal de garantir el confort acústic dels usuaris.

Disseny dels elements constructius

Es realitzarà la substitució dels paviments interiors, situant una làmina de protecció enfront al soroll d'impacte sota
una capa de morter de 5cm, donant compliment als requeriments.

Les compartimentacions interiors de nova execució es realitzaran donant compliment als requeriments.

La totalitat de les fusteries existents es substituiran i seran d'alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre aïllant
amb cambra d'aire i vidre laminar interior. Les dades sobre les característiques d'acústiques es desenvolupen en
l'apartat MC 5. Sistema envolvent i acabats exteriors.
Les portes interiors son de nova execució i donen compliment l'aïllament acústic requerit com s'indica a l'apartat
MC.6 Sistema compartimentació i acabats interiors.



En els espais d'ús general, es donarà compliment als requeriments dels valors límits de temps de reverberació.
S'utilitzarà fals sostre fonoabsorvent de placa de guix en el 100% de la superfície de les zones de distribució i sales
d'usos comuns

A continuació s'adjunta fitxa de dades tècnics del sistema de compartimentació indicant els nivell d'aïllament
acústic dels diferents sistemes emprats.

S'ajunta Fitxa d'exigències del DB HR
S'adjunta Fitxa de justificació del DB HR

12,5

25
33
23

30**

27
24

30**

28

30**
30**

601

601

601

-
601

2,60
2,85

601

3,55

601 4,15*

84 3,15
78

95
100
115
120

2x12,5

Tabiques con lana mineral
Sistemas

2x48

Datos Técnicos y Físicos
Dimensiones
en mm Kg/m²

Peso Resistencia
al fuego (min.)

Aislamiento acústico
tabique en m
Altura máx. del

Montantes
a 600 mm a 400 mm

Montantes
a d D A

Placa Placa
Placa A

DF

12,5
48

18
12,5
15

15

15

70

90

21

2x12,5
2x15

2x15
2x12,5

2x48

2x70
53
45
51 90

30**
30**

601

30**

1201

1201

1201

1201

2,55
2,55

3,553,20

2,80
2,80

3,55
195

150

205

160

3,20

235

2,80

3,75

245 1201

4,15*
3,7554

1201

73

46
2x90

2x12,5
2x15 90

90

2x15

2x15
2x12,5

48

70

40
48
41
49

60
90

120
120
120
120

3,05
3,05
3,85
3,85

3,40
3,40
4,25*
4,25*

98
108
120
130

150
140

4,95*
4,95*

4,50*
4,50*

120
120

50
42

90
2x12,5
2x15

60
90
60
90

2x12,5
2x15

2x15
2x12,5

2x48

2x70

54
64
56
66

5,05*
5,05*
6,20*
6,20*

5,50*
5,50*

159
171
203
215

255
243 7,15*

67
57

2x90
2x12,5
2x15

210
200

4,50*
4,50*

4,00
4,00

120
120

9051
43

2x15
2x12,5

W113.es Estructura simple - Tres placas

3x15 72

-
45 (-3;-9)
44 (-2;-7)

-
47 (-2;-7)

-
49 (-1;-7)

54 (-3;-8)
52 (-1;-7)
56 (-2;-8)
54 (-2;-6)

54 (-1;-6)
57 (-1;-7)

56 (-2;-2)
57 (-2;-6)

44

3,20

4,15*
3,75

65 (-3;-10)
66 (-3;-9)
66 (-2;-9)
69 (-2;-7)

71 (-2;-7)
69 (-3;-9)

-

-

-

El sistema W116.es no se rige por la tabla de altura de la norma UNE 102043. Constituye un tabique técnico
dimensionado para soportar cargas especiales como sanitarios y bloques técnicos.

W111.es Estructura simple - Una placa

W112.es Estructura simple - Dos placas

W115.es Estructura doble - No arriostrada

W115 .es Estructura doble - Arriostrada mediante placa intermedia+

W116.es Tabique Técnico - Arriostramiento con cartelas

1201-5

901

901

90

2,803

4,153

90

3,553

90

1201-5

120
73

1201-5

1201-5

901

120

1201-5

1201-5

61

5,55*

3x12,5
3x15 4,30*

70
160

120
180

145

3x12,5

180

4,30* 4,75*

5,00*

59 (-1;-6)
4,75*

3x12,5
5,00*

62
90

180
165

54 (-1;-8)

3x15

48

56 (-1;-6)

57 (-2;-8)

90

5,55*

3,4090 120

74
90
120

60 (-1;-6)

3,80

56 (-1;-5)

3,80180
60

138 3,40
123

120

6,85*

7,15*

6,85*

7,90*
7,90*

RA (dBA)

-
43
43

-
46

-
48

52
51
54
52

53
56

55
56

63
64
64
68

70
67

58
53

55

55

59
55

Rw (C;Ctr) (dB)

62 (-4;-11)
64 (-5;-12)
63 (-2;-8)
65 (-3;-10)

67 (-4;-9)
64 (-1;-7)

59
60
62
63
64
64

66 (-4;-10)4

69 (-6;-14)4

70 (-4;-11)4

71 (-3;-9)4

72 (-4;-10)4

73 (-3;-8)4

634

644

674

694

694

714

Datos técnicos / Acústica / Resistencia al fuego / Alturas
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W11.es Knauf Tabiques con estructura metálica

d
a

d
D

D
d

a
d

D
D

d
a

a
d

d
d

400 o 600 mm

400 o 600 mm

400 o 600 mm

400 o 600 mm

400 o 600 mm

400 o 600 mm

Da
d

d
D

d
a

d

90²

90²

902

Nota
Para otras variantes realizar la consulta al Departamento Técnico.

es 400 mm.
4. Sistema W115+

En cursiva, valores de aislamiento acústico estimados
Sistemas con resistencia al fuego



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll  HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ
obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA 

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA 

paret del recinte habitable (1) RA  50dBA 

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA  20dBA 

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA 

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor RA  50dBA 

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES  EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiuLd carrer 

dBA
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 30 30 30 30 

60 < Ld  65 32 30 32 30 

65 < Ld  70 37 32 37 32 

70 < Ld  75 42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en  
4dBA

Ld > 75 47 42 47 42 

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ'

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll  HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiuLd carrer 

dBA
Ld Pati
dBA

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60 30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60 30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60 30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65 32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70 37 32 37 32 

MITGERES a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA 

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA 

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB DnTA  50dBA Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència DnTA  45dBA 

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB DnTA  55dBA Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB DnTA  45dBA 

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s

Restaurants  i menjadors 0,9s

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÓ'

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔



HR K-1 

Annex K Fitxes justificatives 

K.1 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic 
mitjançant l'opció simplificada. 
 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3)

Tipus Característiques 
de projecte exigides 

Entramat metàl.lic autoportant amb doble placa de guix (P4.2) m (kg/m2)= 44 
 

 25 
 

RA (dBA)= 52 
 

 43 
 

 
Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4)
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 

Solució d'elements de separació verticals entre: Dormitori (us hospitalari) i zones comuns

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base Entramat metàl.lic autoportant amb  m (kg/m2)= 44 
 

 44 
 

  doble placa de guix (P4.2) RA (dBA)= 52 
 

 52 
 

Extradosat pels 
dos costats RA (dBA)=  

 

  
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra Porta de fusta, e=4cm amb acabat 
HPL 

RA (dBA)= 30 
 

 20
30

 

Tancament Entramat metàl.lic autoportant amb 
doble placa de guix (P4.2) RA (dBA)= 52 

 

 50
 

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals
Façana Tipus Característiques 
  de projecte exigides  
Ampliació Pared de maó calat, e=14cm rev. ext. continu + m (kg/m2)= 173 

 

 145 
 

 panell aïllant MW  RA (dBA)= 48 
 

 45 
 

 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

Solució d'elements de separació horitzontals entre:………………………………………………………………………................

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació horitzontal Forjat Llosa de formigó, 20cm m (kg/m2)= 500 
 

 500 
 

   RA (dBA)= 60 
 

 60 
 

Terra flotant Capa morter,e=5cm + PE-R 5mm RA (dBA)= 3 
 

 0 
 

  Lw (db)= 19 
 

 9 
 

Sostre  
suspès 

Suspes YL amb cambra 25cm RA (dBA)= 5 
 

 0 
 

 
Mitgeres. (apartat 3.1.2.4)

Tipus Característiques 
de projecte exigides 

RA (dBA)=  
 

 45 
 

 
 
 
 

HR K-2 

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5)

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana. Dormitori 11. Planta Primera
Elements 
constructius Tipus Àrea (1)

(m2) % Buits Característiques 
de projecte exigides 

Part cega Paret de maó calat, e=14cm 
+ aïllament continu ext MW 21.25 

 

=Sc 11 
RA,tr(dBA) = 48 

 

 45 
 

Buits Alumini, batent + vidre doble 2.50 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 33 
 

 32 
 

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 
Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5)

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Coberta Sala Estar. Planta Segona
Elements 
constructius Tipus Àrea (1)

(m2) % Buits Característiques 
de projecte exigides 

Part cega Llosa formigó, e=20cm 37.8 
 

=Sc 0 
RA,tr(dBA) = 55 

 

 39 
 

Buits   
 

=Sh RA,tr(dBA) =  
 

  
 

(2) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 



MN.10 Estalvi d’energia

Veure Memòria del Document Complementari DC_N.4 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

MN.11 Ecoeficiència

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya
relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus.

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims establerts
pel Decret, fent un total de 13 PUNTS.

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes de la construcció de
l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya siguin les
aixetes dels aparells sanitaris.

S'adjunta la Fitxa de justificació del Decret d'Ecoeficiència.

DADES DE L'EDIFICI:

Usuaris

65

AIGUAtots els usos P A

S X
S
S

 

(5)

aixetes  de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min ; Q  9 l/min a 1 bar

X

cal justificar-ho adequadament a la memòria

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

X

X

X

S

N

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

N70%

la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

N
per protecció patrimoni cultural català

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles : a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda  i una 
d’aigua calenta S

X

X

Usuaris
Nova edificació

Barcelonès

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Residències (gent gran, estudiants)

Habitatge Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels següents
:

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya

marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

V3.1.0

X

X

Sa un espai comunitari S

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons el 
seu ús un sistema d’emmagatzematge  per 
separat dels diferents tipus de residu  :

S

N

50%

al'interior de les unitats privatives
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

2600

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km 0,70 W/m 2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar
Km  3,30 W/m 2K 
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior o 
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S  35%

xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

en edificis de nova planta  per limitacions de la 
normativa urbanística  que impossibilita la 
superfície de captació
en rehabilitació  per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Carrer Garriga i Roca, 62

RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN "PARC DEL GUINARD

Barcelona

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, albergs ) X

X

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

PROJECTE (1)

x

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

ús docent, sanitari o esportiu : aixetes lavabos i dutxes  : temporitzadors o detectors  de presència

AIXETES

AILLAMENT TÈRMIC

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen resistències 
elèctriques amb efecte Joule;  a qualsevol zona 
climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 60 0USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima  d’energia solar en 
producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible  de 150 
dm3 per separar les fraccions següents:

S

l’edifici no compta amb suficient assolellament

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària  
50 l/dia a 60 0 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

50%

III

S

l/dia

(4)

X

65

1/2



P A

S

P A

5

5

5

5

6

6

5

4  

6 S

8  

4

5

4 S

4

5  
8

7

3 S
13

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat 
i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

X

M

PUNTS M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC
X

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i
també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai
inferior sigui  74 dBA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de
0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m 2K

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament
tenen aïllament a so aeri R de   28 dBA

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri 
R de 48 dBA X

PROJECTE

X

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la
Km s’assimilarà a la U Mlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i fases 
d'obra. Defineix les operacions de destriamento recollida selectivaque es preveuenrealitzar a obra, especificant la reutilització
in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de
0,70 W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K

PROJECTE

X
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al
sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de
0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m 2K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus
d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

coberta enjardinada

coberta ventilada

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

2/2

MN.12 Certificació energètica

Veure Memòria del Document Complementari DC_N.4 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

MN.13 Limitació del risc de caiguda en alçada en treballs de manteniment

La justificació de les condicions per limitar el risc de caiguda en alçada pels treballs de manteniment de l'edifici en
la fase d'explotació es descriu en l'apartat de la Memoria de Compliment de Normativa MN 7. Seguretat
d'Utilització i accessibilitat pel que fa a l'interior de l'edifici, i l'apartat MD 4. Prevenció de riscos laborals pel que fa
als treballs en coberta.

Els sistemes de protecció disposats en l'interior de l'edifici les baranes corresponents als canvis de desnivell del
paviment, escales interiors i obertures en façana.

Els sistemes de protecció disposats en coberta estan situats en les cobertes que no tenen barana. En aquest cas es
situa una línea de vida que assegurar la seguretat en les tasques de manteniment.
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LLISTAT DE PLÀNOLS

CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA
A3

ESCALA
A1

NUM. DE
FULLS

NUM. DE
PLÀNOL

PLANOL
MODIFICAT

DG.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 3

DG.1.1 SITUACIÓ GENERAL 1/20000 1/10000 1 de 1
DG.1.2 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 2

DG.1.2.1 SITUACIÓ 1/2000 1/1000 1 de 2
DG.1.2.2 EMPLAÇAMENT 1/500 1/250 2 de 2

DG.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 1

DG.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 1/500 1/500 1 de 1

DG.3 ESTAT ACTUAL 24

DG.3.1 PLANTES ADEQUACIÓ INTERIOR 8

DG.3.1.1 PLANTA SOTERRANI 3 1/100 1/50 1 de 8
DG.3.1.2 PLANTA SOTERRANI 2 1/100 1/50 2 de 8
DG.3.1.3 PLANTA SOTERRANI 1 1/100 1/50 3 de 8
DG.3.1.4 PLANTA BAIXA 1/100 1/50 4 de 8
DG.3.1.5 PLANTA PRIMERA 1/100 1/50 5 de 8
DG.3.1.6 PLANTA SEGONA 1/100 1/50 6 de 8
DG.3.1.7 PLANTA TERCERA 1/100 1/50 7 de 8
DG.3.1.8 PLANTA COBERTA 1/100 1/50 8 de 8

DG.3.2 SECCIONS 7

DG.3.2.1 SECCIO LONGITUDINAL SL1 1/100 1/50 1 de 7
DG.3.2.2 SECCIO LONGITUDINAL SL2 1/100 1/50 2 de 7
DG.3.2.3 SECCIO TRANSVERSAL ST2 1/100 1/50 3 de 7
DG.3.2.4 SECCIO TRANSVERSAL ST3 1/100 1/50 4 de 7
DG.3.2.5 SECCIO TRANSVERSAL ST4 1/100 1/50 5 de 7
DG.3.2.6 SECCIO TRANSVERSAL ST5 1/100 1/50 6 de 7
DG.3.2.7 SECCIO TRANSVERSAL ST6 1/100 1/50 7 de 7

DG.3.3 FAÇANES 5

DG.3.3.1 FAÇANA SUD 1/100 1/50 1 de 5
DG.3.3.2 FAÇANA NORD 1/100 1/50 2 de 5
DG.3.3.3 SECCIO TRANSVERSAL ST1 1/100 1/50 3 de 5
DG.3.3.4 FAÇANA EST 1/100 1/50 4 de 5
DG.3.3.5 FAÇANA OEST 1/100 1/50 5 de 5

DG.3.4 ADEQUACIO EXTERIOR 4

DG.3.4.1 PLANTA GENERAL SOTERRANI 2 1/150 1/75 1 de 4
DG.3.4.2 PLANTA GENERAL SOTERRANI 1 1/150 1/75 2 de 4
DG.3.4.3 PLANTA GENERAL BAIXA 1/150 1/75 3 de 4
DG.3.4.4 TANCA EXTERIOR i SECCIONS ESPAI EXTERIOR 1/150 1/75 4 de 4

DG.4 SERVEIS EXISTENTS ESCOMESES 3

DG.4.1 PLANTA SOTERRANI 3 1/100 1/50 1 de 3
DG.4.2 PLANTA SOTERRANI 1 1/100 1/50 2 de 3
DG.4.3 PLANTA BAIXA 1/100 1/50 3 de 3

CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA
A3

ESCALA
A1

NUM. DE
FULLS

NUM. DE
PLÀNOL

PLANOL
MODIFICAT

DG.6 PROPOSTA. ARQUITECTÒNICA 33

DG.6.1 PLANTES GENERALS. MOBILIARI COTES 15

DG.6.1.1 PLANTA SOTERRANI 3. MOBILIARI 1/100 1/50 1 de 15
DG.6.1.2 PLANTA SOTERRANI 3. COTES 1/100 1/50 2 de 15
DG.6.1.3 PLANTA SOTERRANI 2. MOBILIARI 1/100 1/50 3 de 15
DG.6.1.4 PLANTA SOTERRANI 2. COTES 1/100 1/50 4 de 15
DG.6.1.5 PLANTA SOTERRANI 1. MOBILIARI 1/100 1/50 5 de 15
DG.6.1.6 PLANTA SOTERRANI 1. COTES 1/100 1/50 6 de 15
DG.6.1.7 PLANTA BAIXA. MOBILIARI/COTES 1/100 1/50 7 de 15
DG.6.1.8 PLANTA PRIMERA. MOBILIARI 1/100 1/50 8 de 15
DG.6.1.9 PLANTA PRIMERA. COTES 1/100 1/50 9 de 15
DG.6.1.10 PLANTA SEGONA. MOBILIARI 1/100 1/50 10 de 15
DG.6.1.11 PLANTA SEGONA. COTES 1/100 1/50 11 de 15
DG.6.1.12 PLANTA TERCERA. MOBILIARI 1/100 1/50 12 de 13
DG.6.1.13 PLANTA TERCERA. COTES 1/100 1/50 13 de 15
DG.6.1.14 PLANTA COBERTA. MOBILIARI/COTES 1/100 1/50 14 de 15
DG.6.1.15 PLANTA BADALOT. MOBILIARI/COTES 1/100 1/50 15 de 15

DG.6.2 SECCIONS GENERALS 7

DG.6.2.1 SECCIO LONGITUDINAL SL1 1/100 1/50 1 de 7
DG.6.2.2 SECCIO LONGITUDINAL SL2 1/100 1/50 2 de 7
DG.6.2.3 SECCIO TRANSVERSAL ST2 1/100 1/50 3 de 7
DG.6.2.4 SECCIO TRANSVERSAL ST3 1/100 1/50 4 de 7
DG.6.2.5 SECCIO TRANSVERSAL ST4 1/100 1/50 5 de 7
DG.6.2.6 SECCIO TRANSVERSAL ST5 1/100 1/50 6 de 7
DG.6.2.7 SECCIO TRANSVERSAL ST6 1/100 1/50 7 de 7

DG.6.3 PLANTES JUSTICACIÓ NORMATIVA
ACCESSIBILITAT

7

DG.6.3.1 PLANTA SOTERRANI 3 1/100 1/50 1 de 7
DG.6.3.2 PLANTA SOTERRANI 2 1/100 1/50 2 de 7
DG.6.3.3 PLANTA SOTERRANI 1 1/100 1/50 3 de 7
DG.6.3.4 PLANTA BAIXA 1/100 1/50 4 de 7
DG.6.3.5 PLANTA PRIMERA 1/100 1/50 5 de 7
DG.6.3.6 PLANTA SEGONA 1/100 1/50 6 de 7
DG.6.3.7 PLANTA TERCERA 1/100 1/50 7 de 7

DG.6.4 IMATGES 3D 4

DG.6.4.1 VISTA CARRER GARRIGA i ROCA 1 de 4
DG.6.4.2 VISTA PATI PLANTA BAIXA – ACCÉS RESIDÈNCIA 2 de 4
DG.6.4.3 VISTA FAÇANA NORD 3 de 4
DG.6.4.4 VISTA JARDI EXTERIOR NIVELL P 1 4 de 4



CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA
A3

ESCALA
A1

NUM. DE
FULLS

NUM. DE
PLÀNOL

PLANOL
MODIFICAT

DG.7 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 13

DG.7.1.1 EMPLAÇAMENT. ACCES BOMBER. PB 1/100 1/50 1 de 2
DG.7.1.2 ACCES BOMBERS. FAÇANES 1/100 1/50 2 de 2
DG.7.2.1 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. PS 3 1/100 1/50 1 de 11
DG.7.2.2 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. PS 2 1/100 1/50 1 de 11
DG.7.2.3 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. PS 1 1/100 1/50 3 de 11
DG.7.2.4 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. PB 1/100 1/50 4 de 11
DG.7.2.5 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. P1 1/100 1/50 5 de 11
DG.7.2.6 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. P2 1/100 1/50 6 de 11
DG.7.2.7 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. P3 1/100 1/50 7 de 11
DG.7.2.8 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. PC 1/100 1/50 7 de 11
DG.7.2.9 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. SEC. LONG 1/100 1/50 7 de 11
DG.7.2.10 SECTORITZACIO, EVACUACIO I PCI. SEC. TRANS 1/100 1/50 7 de 11
DG.7.2.11 LLEGENDA I DETALLS 7 de 11

DG.8 ENDERROC 11

DG.8.1 ENDERROC. EDIFICI ESPAIS INTERIORS 9

DG.8.1.1 PLANTA SOTERRANI 3 1/100 1/50 1 de 9
DG.8.1.2 PLANTA SOTERRANI 2 1/100 1/50 2 de 9
DG.8.1.3 PLANTA SOTERRANI 1 1/100 1/50 3 de 9
DG.8.1.4 PLANTA BAIXA 1/100 1/50 4 de 9
DG.8.1.5 PLANTA PRIMERA 1/100 1/50 5 de 9
DG.8.1.6 PLANTA SEGONA 1/100 1/50 6 de 9
DG.8.1.7 PLANTA TERCERA 1/100 1/50 7 de 9
DG.8.1.8 PLANTA COBERTA 1/100 1/50 8 de 9
DG.8.1.9 SECCIO TRANSVERSAL ST5 1/100 1/50 9 de 9

DG.8.2 ENDERROC. ESPAIS EXTERIORS 2

DG.8.2.1 PLANTA GENERAL SOTERRANI 2 1/150 1/75 1 de 2
DG.8.2.2 PLANTA GENERAL SOTERRANI 1 1/150 1/75 2 de 2

DG.11 ESTRUCTURA 15

DG.11.1 ESTRUCTURA. NOVA EDIFICACIÓ 6

DG.11.1.1 FONAMENTACIÓ 1/100 1/50 1 de 6
DG.11.1.2 DETALLS FONAMENTS 2 de 6
DG.11.1.3 QUADRE PILARS 3 de 6
DG.11.1.4 DETALLS PILARS 4 de 6
DG.11.1.5 SOSTRE PLANTA BAIXA 1/100 1/50 5 de 6
DG.11.1.6 SOSTRE PLANTA PRIMERA I COBERTA 1/100 1/50 6 de 6

DG.11.2 ACTUACIONS EXTERIORS 2

DG.11.2.1 ESCALA EXTERIOR EMERGENCIA 1/100 1/50 1 de 2
DG.11.2.2 ESCALA EXTERIOR P 3 A P 2 1/100 1/50 2 de 2

DG.11.3 ACTUACIONS INTERIORS EDIFICI EXISTENT 7

DG.11.3.1 ACT. INTERIORS HORITZ ESTINTOLAMENTS 01 1/150 1/75 1 de 7
DG.11.3.2 ACT. INTERIORS HORITZ ESTINTOLAMENTS 02 1/150 1/75 2 de 7
DG.11.3.3 ALÇAT MURS DE CÀRREGA 01 1/150 1/75 3 de 7
DG.11.3.4 ALÇAT MURS DE CÀRREGA 02 1/150 1/75 4 de 7
DG.11.3.5 ACT. INTERIORS HORITZ XAPA DE COMPRESSIÓ 01 1/150 1/75 5 de 7
DG.11.3.6 ACT. INTERIORS HORITZ XAPA DE COMPRESSIÓ 02 1/150 1/75 6 de 7
DG.11.3.7 ACT. INTERIORS DETALLS 7 de 7

CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA
A3

ESCALA
A1

NUM. DE
FULLS

NUM. DE
PLÀNOL

PLANOL
MODIFICAT

DG.12 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 16

DG.12.1 FAÇANES 5

DG.12.1.1 FAÇANA SUD 1/100 1/50 1 de 5
DG.12.1.2 FAÇANA NORD 1/150 1/75 2 de 5
DG.12.1.3 SECCIO TRANSVERSAL ST1 1/100 1/50 3 de 5
DG.12.1.4 FAÇANA EST 1/100 1/50 4 de 5
DG.12.1.5 FAÇANA OEST 1/100 1/50 5 de 5

DG.12.2 DETALL CONSTRUCTIU 3

DG.12.2.1 SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA NORD 1/50 1/25 1 de 3
DG.12.2.2 SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA SUD 1/50 1/25 2 de 3
DG.12.2.3 SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA SUD 1/20 1/10 3 de 3

DG.12.3 FUSTERIA EXTERIOR 4

DG.12.3.1 FINESTRES 01 1/50 1/25 1 de 4
DG.12.3.2 FINESTRES 02 1/50 1/25 2 de 4
DG.12.3.3 FINESTRES 03 1/50 1/25 3 de 4
DG.12.3.4 PORTES 1/50 1/25 4 de 4

DG.12.4 MANYERIA 5

DG.12.4.1 TANQUES 1/50 1/25 1 de 5
DG.12.4.2 TANQUES 1/50 1/25 2 de 5
DG.12.4.3 PROTECCIÓ SOLAR 1/50 1/25 3 de 5
DG.12.4.4 BARANES 1/50 1/25 4 de 5
DG.12.4.5 ENMARCATS D'OBERTURES 1/50 1/25 5 de 5

DG.13 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS
INTERIORS

27

DG.13.1 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR PLANTES 7

DG.13.1.1 PLANTA SOTERRANI 3 1/100 1/50 1 de 7
DG.13.1.2 PLANTA SOTERRANI 2 1/100 1/50 2 de 7
DG.13.1.3 PLANTA SOTERRANI 1 1/100 1/50 3 de 7
DG.13.1.4 PLANTA BAIXA 1/100 1/50 4 de 7
DG.13.1.5 PLANTA PRIMERA 1/100 1/50 5 de 7
DG.13.1.6 PLANTA SEGONA 1/100 1/50 6 de 7
DG.13.1.7 PLANTA TERCERA 1/100 1/50 7 de 7



CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA
A3

ESCALA
A1

NUM. DE
FULLS

NUM. DE
PLÀNOL

PLANOL
MODIFICAT

DG.13.2 DEFINICIÓ D’ESPAIS 17

DG.13.2.1 PASSADIS 1. DORMITORIS P1 P2 1/50 1/25 1 de 17
DG.13.2.2 PASSADIS 2. NUCLI ESCALA ASCENSOR P1 1/50 1/25 2 de 17
DG.13.2.3 PASSADIS 3. NUCLI ESCALA ASCENSOR P2 1/50 1/25 3 de 17
DG.13.2.4 PASSADIS 4. PLANTA TERCERA 1/50 1/25 4 de 17
DG.13.2.5 PASSADIS 5. PLANTA SOTERRANI 1 1/50 1/25 5 de 17
DG.13.2.6 SALA D’ESTAR PLANTA PRIMERA + D11 1/50 1/25 6 de 17
DG.13.2.7 SALA D’ESTAR PLANTA SEGONA 1/50 1/25 7 de 17
DG.13.2.8 DORMITORI TIPUS DOBLE I 1/50 1/25 8 de 17
DG.13.2.9 DORMITORI TIPUS DOBLE II + INDIVIDUAL 1/50 1/25 9 de 17
DG.13.2.10 DEFINICIÓ BANYS 01 1/50 1/25 10 de 17
DG.13.2.11 DEFINICIÓ BANYS 02 1/50 1/25 11 de 17
DG.13.2.12 DEFINICIÓ BANYS 03 1/50 1/25 12 de 17
DG.13.2.13 DEFINICIÓ BANYS 04 1/50 1/25 13 de 17
DG.13.2.14 CUINA. DETALL 1 1/50 1/25 14 de 17
DG.13.2.15 CUINA. DETALL 2 1/50 1/25 15 de 17
DG.13.2.16 MENJADOR. DETALL 1 1/50 1/25 16 de 17
DG.13.2.17 MENJADOR. DETALL 2 1/50 1/25 17 de 17

DG.13.3 FUSTERIES INTERIORS 3

DG.13.3.1 FUSTERIES INTERIORS 01 1/50 1/25 1 de 3
DG.13.3.2 FUSTERIES INTERIORS 02 1/50 1/25 2 de 3
DG.13.3.3 FUSTERIES INTERIORS 03 1/50 1/25 3 de 3

DG.14 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL LACIONS I SERVEIS

134

VEURE LLISTAT DE PLANOLS D'INSTAL.LACIONS

DG.16 ADEQUACIO EXTERIOR 8

DG.16.1 PLANTA GENERAL SOTERRANI 2 1/150 1/75 1 de 8
DG.16.2 PLANTA GENERAL SOTERRANI 1 1/150 1/75 2 de 8
DG.16.3 PLANTA GENERAL BAIXA 1/150 1/75 3 de 8
DG.16.4 PLANTA SOTERRANI 1. ESPAI EXTERIOR 1/100 1/50 4 de 8
DG.16.5 PLANTA BAIXA. ESPAI EXTERIOR 1/100 1/50 5 de 8
DG.16.6 SECCIONS ESPAIS EXTERIORS 01 1/100 1/50 6 de 8
DG.16.7 SECCIONS ESPAIS EXTERIORS 02 1/100 1/50 7 de 8
DG.16.8 DEFINICIÓ DE SOLERES I MURS 1/150 1/75 8 de 8

CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA A3 ESCALA A1 NUM. DE FULLS
NUM. DE 
PLÀNOL

DG14.3 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
DG14.3.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 10 I-01
DG14.3.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 10 I-02
DG14.3.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 10 I-03
DG14.3.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 10 I-04
DG14.3.5 Planta primera 1/100 1/50 5 DE 10 I-05
DG14.3.6 Planta segona 1/100 1/50 6 DE 10 I-06
DG14.3.7 Planta tercera 1/100 1/50 7 DE 10 I-07
DG14.3.8 Esquema Producció ACS S/E S/E 8 DE 10 I-08
DG14.3.9 Planta baixa 1/100 1/50 9 DE 10 I-09
DG14.3.10 Planta exterior 1/100 1/50 10 DE 10 I-10

DG14.4 EVACUACIÓ D'AIGUES
DG14.4.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 11 I-11
DG14.4.2 Planta soterrani 2(1/2) 1/100 1/50 2 DE 11 I-12
DG14.4.3 Planta soterrani 2(1/2) 1/100 1/50 3 DE 11 I-13
DG14.4.4 Planta soterrani 1(1/2) 1/100 1/50 4 DE 11 I-14
DG14.4.5 Planta soterrani 1(1/2) 1/100 1/50 5 DE 11 I-15
DG14.4.6 Planta baixa 1/100 1/50 6 DE 11 I-16
DG14.4.7 Planta primera 1/100 1/50 7 DE 11 I-17
DG14.4.8 Planta segona 1/100 1/50 8 DE 11 I-18
DG14.4.9 Planta tercera 1/100 1/50 9 DE 11 I-19
DG14.4.10 Planta coberta 1/100 1/50 10 DE 11 I-20
DG14.4.11 Planta badalot 1/100 1/50 11 DE 11 I-21

DG14.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (Calefacció)
DG14.5.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 17 I-22
DG14.5.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 17 I-23
DG14.5.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 17 I-24
DG14.5.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 17 I-25
DG14.5.5 Planta primera 1/100 1/50 5 DE 17 I-26
DG14.5.6 Planta segona 1/100 1/50 6 DE 17 I-27
DG14.5.7 Planta tercera 1/100 1/50 7 DE 17 I-28
DG14.5.8 Esquema Calefacció S/E S/E 8 DE 17 I-29

DG14.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (Can.Frigorifiques)
DG14.5.9 Planta soterrani 2 1/100 1/50 9 DE 17 I-30
DG14.5.10 Planta soterrani 1 1/100 1/50 10 DE 17 I-31
DG14.5.11 Planta baixa 1/100 1/50 11 DE 17 I-32
DG14.5.12 Planta primera 1/100 1/50 12 DE 17 I-33
DG14.5.13 Planta segona 1/100 1/50 13 DE 17 I-34
DG14.5.14 Planta tercera 1/100 1/50 14 DE 17 I-35
DG14.5.15 Planta coberta 1/100 1/50 15 DE 17 I-36
DG14.5.16 Esquema Canonades Frigorífiques S/E S/E 16 DE 17 I-37
DG14.5.17 Esquema Aire Primari S/E S/E 17 DE 17 I-38

DG14.6 VENTILACIÓ I EXTRACCIONS
DG14.6.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 8 I-39
DG14.6.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 8 I-40
DG14.6.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 8 I-41
DG14.6.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 8 I-42
DG14.6.5 Planta primera 1/100 1/50 5 DE 8 I-43
DG14.6.6 Planta segona 1/100 1/50 6 DE 8 I-44
DG14.6.7 Planta tercera 1/100 1/50 7 DE 8 I-45
DG14.6.8 Planta coberta 1/100 1/50 8 DE 8 I-46

DG14.7 GAS
DG14.7.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 3 I-47
DG14.7.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 3 I-48
DG14.7.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 3 I-49

LLISTAT DE PLÀNOLS

Projecte: ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÒ'



CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA A3 ESCALA A1 NUM. DE FULLS
NUM. DE 
PLÀNOL

DG14.8 ELECTRICITAT
DG14.8.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 20 I-50
DG14.8.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 20 I-51
DG14.8.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 20 I-52
DG14.8.4 Planta exterior 1/100 1/50 4 DE 20 I-53
DG14.8.5 Planta baixa 1/100 1/50 5 DE 20 I-54
DG14.8.6 Planta primera 1/100 1/50 6 DE 20 I-55
DG14.8.7 Planta segona 1/100 1/50 7 DE 20 I-56
DG14.8.8 Planta tercera 1/100 1/50 8 DE 20 I-57
DG14.8.9 Planta coberta 1/100 1/50 9 DE 20 I-58
DG14.8.10 Esquemes Unifilars 1 S/E S/E 10 DE 20 I-59
DG14.8.11 Esquemes Unifilars 2 S/E S/E 11 DE 20 I-60
DG14.8.12 Esquemes Unifilars 3 S/E S/E 12 DE 20 I-61
DG14.8.13 Esquemes Unifilars 4 S/E S/E 13 DE 20 I-62
DG14.8.14 Esquemes Unifilars 5 S/E S/E 14 DE 20 I-63
DG14.8.15 Esquemes Unifilars 6 S/E S/E 15 DE 20 I-64
DG14.8.16 Esquemes Unifilars 7 S/E S/E 16 DE 20 I-65
DG14.8.17 Esquemes Unifilars 8 S/E S/E 17 DE 20 I-66
DG14.8.18 Esquemes Unifilars 9 S/E S/E 18 DE 20 I-67
DG14.8.19 Esquemes Unifilars 10 S/E S/E 19 DE 20 I-68
DG14.8.20 Esquemes Unifilars 11 S/E S/E 20 DE 20 I-69

DG14.9 ENLLUMENAT
DG14.9.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 9 I-70
DG14.9.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 9 I-71
DG14.9.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 9 I-72
DG14.9.4 Planta exterior 1/100 1/50 4 DE 9 I-73
DG14.9.5 Planta baixa 1/100 1/50 5 DE 9 I-74
DG14.9.6 Planta primera 1/100 1/50 6 DE 9 I-75
DG14.9.7 Planta segona 1/100 1/50 7 DE 9 I-76
DG14.9.8 Planta tercera 1/100 1/50 8 DE 9 I-77
DG14.9.9 Planta coberta 1/100 1/50 9 DE 9 I-78

DG14.10 ENERGIES RENOVABLES (SOLAR TÉRMICA)
DG14.10.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 9 I-79
DG14.10.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 9 I-80
DG14.10.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 9 I-81
DG14.10.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 9 I-82
DG14.10.5 Planta primera 1/100 1/50 5 DE 9 I-83
DG14.10.6 Planta segona 1/100 1/50 6 DE 9 I-84
DG14.10.7 Planta tercera 1/100 1/50 7 DE 9 I-85
DG14.10.8 Planta coberta 1/100 1/50 8 DE 9 I-86
DG14.10.9 Planta badalot 1/100 1/50 9 DE 9 I-87

DG14.11 TIC - TELECOMUNICACIONS
DG14.11.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 12 I-88
DG14.11.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 12 I-89
DG14.11.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 12 I-90
DG14.11.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 12 I-91
DG14.11.5 Planta exterior 1/100 1/50 5 DE 12 I-92
DG14.11.6 Planta primera 1/100 1/50 6 DE 12 I-93
DG14.11.7 Planta segona 1/100 1/50 7 DE 12 I-94
DG14.11.8 Planta tercera 1/100 1/50 8 DE 12 I-95
DG14.11.9 Planta coberta 1/100 1/50 9 DE 12 I-96

DG14.11.10 Planta badalot 1/100 1/50 10 DE 12 I-97
DG14.11.11 Esquema Cablejat Estructurat S/E S/E 11 DE 12 I-98
DG14.11.12 Esquema TV S/E S/E 12 DE 12 I-99

LLISTAT DE PLÀNOLS

Projecte: ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA PER A GENT GRAN 'PARC DEL GUINARDÒ'
CAPITOL DESCRIPCIÓ ESCALA A3 ESCALA A1 NUM. DE FULLS

NUM. DE 
PLÀNOL

DG14.13 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DG14.13.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 8 I-100
DG14.13.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 8 I-101
DG14.13.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 8 I-102
DG14.13.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 8 I-103
DG14.13.5 Planta primera 1/100 1/50 5 DE 8 I-104
DG14.13.6 Planta segona 1/100 1/50 6 DE 8 I-105
DG14.13.7 Planta tercera 1/100 1/50 7 DE 8 I-106
DG14.13.8 Planta coberta 1/100 1/50 8 DE 8 I-107

DG14.14 SISTEMA DE PROTECIÓ AL LLAMP
DG14.14.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 3 I-108
DG14.14.2 Planta Badalot 1/100 1/50 2 DE 3 I-109
DG14.14.3 Detalls 1/100 S/E 3 DE 3 I-110

DG14.15 PROTECCIÓ I SEGURETAT
DG14.15.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 11 I-111
DG14.15.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 11 I-112
DG14.15.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 11 I-113
DG14.15.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 11 I-114
DG14.15.5 Planta exterior 1/100 1/50 5 DE 11 I-115
DG14.15.6 Planta primera 1/100 1/50 6 DE 11 I-116
DG14.15.7 Planta segona 1/100 1/50 7 DE 11 I-117
DG14.15.8 Planta tercera 1/100 1/50 8 DE 11 I-118
DG14.15.9 Esquema Pacient-Infermera S/E S/E 9 DE 11 I-119

DG14.15.10 Esquema videoporter, accés i megafonia S/E S/E 10 DE 11 I-120
DG14.15.11 Esquema central intrusió S/E S/E 11 DE 11 I-121

DG14.16 ALTRES (TAULES CARACTERISTIQUES)
DG14.16.1 Taules característiques S/E S/E 1 DE 1 I-122

DG14.17 SUPERPOSICIÓ INSTAL·LACIONS (DETALL MUNTANTS)
DG14.17.1 Planta soterrani 3 1/100 1/50 1 DE 11 I-123
DG14.17.2 Planta soterrani 2 1/100 1/50 2 DE 11 I-124
DG14.17.3 Planta soterrani 1 1/100 1/50 3 DE 11 I-125
DG14.17.4 Planta baixa 1/100 1/50 4 DE 11 I-126
DG14.17.5 Planta primera 1/100 1/50 5 DE 11 I-127
DG14.17.6 Planta segona 1/100 1/50 6 DE 11 I-128
DG14.17.7 Planta tercera 1/100 1/50 7 DE 11 I-129
DG14.17.8 Planta coberta 1/100 1/50 8 DE 11 I-130

DG14.17 SUPERPOSICIÓ INSTAL·LACIONS (ESCOMESES)
DG14.17.9 Planta soterrani 3 1/100 1/50 9 DE 11 I-131

DG14.17.10 Planta soterrani 1 1/100 1/50 10 DE 11 I-132
DG14.17.11 Planta baixa 1/100 1/50 11 DE 11 I-133

DG14.18 CONTROL I GESTIO CENTRALITZADA
DG14.18.1 Punts de Control S/E S/E 1 DE 1 I-134
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LLEGENDA D'ACTIVITATS

OE

AE

(EI-180 PARETS) (REI-180 ELEMENTS
PORTANTS).

(EI-120 PARETS) (REI-120 ELEMENTS
PORTANTS).

(EI-90 PARETS) (REI-90 ELEMENTS
PORTANTS).

(EI-60 PARETS) (REI-60 ELEMENTS
PORTANTS).

PORTES ASCENSORS E-30.

PORTES EI₂-60-C5.

ORIGEN D'EVACUACIÓ.

ALTERNATIVA D'EVACUACIÓ.

SENTIT D'EVACUACIÓ.

SORTIDA D'EMERGÈNCIA.

EVACUACIÓ PLANTA.
TOTAL EVACUACIÓ.

BARRA ANTIPÀNIC.

DETECTOR ÒPTIC AMB ALARMA LLUMINOSA.

SIRENA EXTERIOR.

CENTRAL D'INCENDIS.

RETENEDOR MAGNÈTIC.

BIE 25MM + EXTINTOR POLS + PULSADOR
D'ALARMA EN ARMARI VERTICAL ENCASTAT.

BIE 25MM + EXTINTOR POLS + PULSADOR
D'ALARMA + ALARMA SONORA EN ARMARI
VERTICAL ENCASTAT.

EXTINTOR DE POLS EFICÀCIA 21A-113B.

EXTINTOR DE CO₂ EFICÀCIA 34B.

BLOC AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I
SENYALITZACIÓ DE 250 LÚMENS.

QUADRE ELÈCTRIC.

e+s

10
PER

COMPLIMENT SI1-CTE PROPAGACIÓ INTERIOR 

LA RESISTÈNCIA AL FOC ES MANTINDRÀ EN EL PUNTS EN
ELS QUE ELS ELEMENTS COMPARTIMENTADORS SÓN
TRAVESSATS PER LES INSTAL.LACIONS (CABLES,
CANONADES, CONDUCCIONS, CONDUCTES DE
VENTILACIÓ), EXCEPTUANT LES PENETRACIONS AMB UNA
SECCIÓ DE PAS INFERIOR A 50 cm².
LA SECTORITZACIÓ ES REALITZARÀ SEGONS LES
SEGÜENTS ALTERNATIVES:

-DISPOSANT D'UN ELEMENT QUE OBTURI LA SECCIÓ DEL
PAS AMB UNA RESISTÈNCIA IGUAL QUE L'ELEMENT QUE
TRAVESSA. INCLOU COMPORTES EI-t O BÉ DISPOSITIU
INTUMESCENT EI-t.

-ELEMENTS PASSANTS AMB LA MATEIXA RESISTENCIA AL
FOC QUE L'ELEMENT QUE TRAVESSA. INCLOU CONDUCTES
EI-t, CAIXONS EI-t.

LLEGENDA

1 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (B.I.E.-25)
     20m DE MÀNEGA.

2 - EXTINTOR ANTIBRASA 6KG 21A-113B.

3 - MÒDUL D'ALARMA COMPOSAT PER SIRENA
     I PULSADOR.

4 - SENYALITZACIÓ DE MÀNEGA D'INCENDIS.

5 - SENYALITZACIÓ DE L'EXTINTOR D'INCENDIOS.

NOTA

TOTES LES ALIMENTACIONS DE LES B.I.E'S ES FARAN
AMB CANONADES DIN 2440 DE DIÀMETRE MÍNIM 1".

H
<1

.5
0m

0.26m

0.
75

m

0.60m

32

1

0.
75

m

1.
50

m

5

DETALL MUNTATGE B.I.E 25mm I EXTINTOR  ENCASTAT

4 RÈTOL SEGONS NORMA
UNE 23-033

RÈTOL SEGONS NORMA
UNE 23-033

H
<1

.7
0m

LLEGENDA

1 - EXTINTOR ANTIBRASA 6KG 21A-113B.

2 - SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR D'INCENDIS.

2

1

EXTINTOR

DETALL EXTINTOR

1.
50

m

DETALL ZONA DE MANIPULACIÓ DE BIE
LLIURE D'OBSTACLES EN UN RADI DE 1,50 m

E: 1/50

1.
00

m

0.
25

m

DETALL ZONA DE MANIPULACIÓ DE L'EXTINTOR
LLIURE D'OBSTACLES EN UN RADI DE 1,00 m

E: 1/50
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CARACTERÍSTIQUES RADIADORS

Ref.
Descripció instal·lació

Marca Model Nº
elements

Potencia
(Kcal/h) Longitut (mm)

segons circuit

1 Radiador tipo 1 ROCA AV 1800 12 2.844 960

2 Radiador tipo 2 ROCA DUBAL 70 6 741 480

3 Radiador tipo 3 ROCA DUBAL 70 8 988 640

4 Radiador tipo 4 ROCA DUBAL 70 10 1.235 800

5 Radiador tipo 5 ROCA DUBAL 70 12 1.482 960

6 Radiador tipo 6 ROCA DUBAL 70 14 1.729 1,120

7 Radiador tipo 7 ROCA DUBAL 70 16 1.976 1,280

8 Radiador tipo 8 ROCA PC-800 - 760 750
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kA A
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m
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Subquadre
SQ-P3
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5x10
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m
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m
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m
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m
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1,46 1,94

45

A50
Corba D

63/4/0,03 A
-

kW A
kA A
% %

m
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3x2,5
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m
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3x2,5
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kW A
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0,73 3,54
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m
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Alimentació
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m

L0.31

Reserva
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% %

m

L0.32

Enllumenat
Ext. 1
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3x6
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0,47 49
0,87 1,35

88

/16 A 2p RH
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40/2/0,03 A
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% %
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Enllumenat
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3x2,5

Safata/Tub
0,79 3,83
0,38 29
1,13 1,60
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-
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% %

m
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Alimentació
Seguretat

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
Safata/Tub

0,50 2,56
0,38 29
0,71 1,19

45

A16
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40/2/0,03 A
SI

kW A
kA A
% %

m

L0.37

Alimentació
Telecos

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
Safata/Tub

0,50 2,56
0,38 29
0,71 1,19

45

A16
Corba C

40/2/0,03 A
SI

kW A
kA A
% %

m

L0.38

Maniobra

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
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0,10 0,51
2,84 29
0,02 0,49

5
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40/2/0,03 A
-

kW A
kA A
% %

m

L0.39

Reserva
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kA A
% %

m
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% %

m
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m
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m

L8

Subquadre
Sala Caldera

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x10
Safata

10,53 17,88
2,43 68
0,73 1,20

53

SQ-SC -SALA CALDERA

A32

kW A
kA A
% %

m

L8.1

Alimentació
(TALL EMERG)

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x10
Safata/Tub

10,53 17,88
2,39 68
0,01 1,22

1

/25 A 4p INT

kW A
kA A
% %

m

L8.2

PRD 8

400
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kW A
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% %

m

L8.3
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400

A
PM710

kW A
kA A
% %

m

L8.4

Enllumenat

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
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0,20 0,97
0,72 29
0,06 1,27
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40/2/0,03 A
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kW A
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% %

m

L8.5

Enllumenat Emerg

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
Safata/Tub

0,10 0,51
0,72 29
0,03 1,23

10

A10
Corba C

kW A
kA A
% %

m

L8.6

Alimentació
C-01.1

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x2,5
Safata/Tub

1,00 1,70
1,20 29
0,08 1,28

15

/16 A 4p CON
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40/4/0,03 A
-

kW A
kA A
% %

m

L8.7

Alimentació
C-01.2

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x2,5
Safata/Tub

1,00 1,70
1,20 29
0,08 1,28

15

/16 A 4p CON
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40/4/0,03 A
-

kW A
kA A
% %

m

L8.8

Reserva

SQ-SC -SALA CALDERA

kW A
kA A
% %

m

L8.9

Alimentació
B-01.1

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x2,5
Safata/Tub

0,55 0,93
1,20 29
0,04 1,25

15

/16 A 4p CON

GUARDA-
MOTOR

10

R 1 - 1,6 A

40/4/0,3 A
-

kW A
kA A
% %

m

L8.10

Alimentació
B-01.2

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x2,5
Safata/Tub

0,55 0,93
1,20 29
0,04 1,25

15
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GUARDA-
MOTOR

10

R 1 - 1,6 A

kW A
kA A
% %

m

L8.11

Alimentació
B-01.3

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x2,5
Safata/Tub

0,55 0,93
1,20 29
0,04 1,25

15

/16 A 4p CON

GUARDA-
MOTOR
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R 1 - 1,6 A

40/4/0,3 A
-

kW A
kA A
% %

m

L8.12

Alimentació
B-01.4

400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x2,5
Safata/Tub

0,55 0,93
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0,04 1,25

15
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GUARDA-
MOTOR
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R 1 - 1,6 A

kW A
kA A
% %

m

L8.13
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400
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5x2,5
Safata/Tub
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MOTOR
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R 1,6 - 2,5 A

40/4/0,3 A
-

kW A
kA A
% %
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L8.14
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400
RZ1-K 0,6/1kV Cu

5x2,5
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1,10 1,87
1,20 29
0,09 1,29

15
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MOTOR

10

R 1,6 - 2,5 A

kW A
kA A
% %

m
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MOTOR
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R 1,6 - 2,5 A

kW A
kA A
% %

m
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R 1,6 - 2,5 A

40/4/0,3 A
-

kW A
kA A
% %

m
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Alimentació
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400
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% %
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Alimentació
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3x2,5
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/16 A 2p CON
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-

kW A
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L8.20

Alimentació
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230
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-
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Alimentació
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0,14 1,34
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/16 A 2p CON
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kW A
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% %

m

L8.23

Alimentació
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230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
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Corba C
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-
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m
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3x2,5
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0,60 29
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% %

m

L8.25

Reserva

kW A
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% %

m

L8.26

Alimentació
Descalcificador

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
Safata/Tub

0,50 2,56
0,60 29
0,24 1,44

15
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40/2/0,03 A
-

kW A
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% %

m
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Reserva

kW A
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% %

m

L8.28

Preses corrent
Sala de Tallers

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x4
Safata/Tub

1,50 7,67
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0,44 1,65
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Corba C

40/2/0,03 A
-
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kA A
% %

m

L8.29

Reserva

kW A
kA A
% %

m

L8.30

Maniobra

230
RZ1-K 0,6/1kV Cu

3x2,5
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0,10 0,51
0,91 29
0,02 1,22

5
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-
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m
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Reserva

kW A
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m

L9
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NOTES GENERALES PER LA CORRECTA INSTAL.LACIÓ DEL PARALLAMPS

BAIXANT DEL PARALLAMPS

Anclar el màstil a l'estructura mitjançant el soport més adequat, si fos necessari, fixar el màstil
mitjançant vents a la coberta.

Fixar el cable del baixant mitjançant abraçaderes de fixació, procurant que quedi ben tensat i
prenent de referencia tres fixacions per metre.

Protegir la part inferior del baixant mitjançant un tub de protecció de dos metres com a mínim.

SISTEMA DE POSTA  A TERRA. SEGONS NORMA UN 21.186

La punta del Parallamps ha d'estar situada com a mínim, dos metres per sobre de la zona que
protegeixes (inclou antenes, equips frigorífics, teulades i dipòsits).

Les antenes receptores s'han de conectar mitjançant una via de xispa als conductes de baixada de
la instal.lació del parallamps.

El cable coaxial de l'antena s'haurà de protegir amb un protector contra sobre tensions.

Els elements metàl.lics que sobresortin per sobre del teulat s'haurant d'unir al conducte de baixada
més pròxim.

La trajectoria del conductor de baixada ha de ser el  més recte possible, seguint el trajecte més curt
i evitant qualsevol recolzament brusc.

Els radis de curvatura no seràn inferiors a 20 cm.

El cable de baixada s'haurà instal.lar per l'exterior de l'edifici (sempre que sigui possible) evitant la
proximitat de conduccions elèctriques o de gas.

Cada arqueta de registre o cada conductor de baixada estarà previst d'un sistema seccionador que
permeti desconectar la posta de terra i realitzar la medició de les seva resistència.

La posta de terra s'allotjarà en un registre.

La resistència de la posta de terra ha de ser el més baix possible (inferior a 10 Ohms).

Aquest valor es medirà sobre la posta de terra aïllada de tot altre element de naturaleza conductora.

És aconsellable la unió equipotencial de la posta de terra aïllada de tot altre element de naturaleza
conductora.

Es recomana afegir compost mineral, si la resistència és alta per millorar la conductivitat del terreny.

45
ºm

áx

40
cn

 m
áx

.

CORNISES

A<B=2BAIXANT

NORMALIZACIÓ DEL NÚMERO DE BAIXANTS

A<28m. i A>B=1BAIXANT

BAIXANT DE PARALLAMPS

d

E: longitud del bucle en metres
d: ample del bucle en metres

No hi ha perill de ruptura del diel ctric si es respeta la condici .

d e

d

d> e
20

e

e

e

d
Electrode composat per:
-Cable de Cu de 50mm2 de secció.
-Material conductor tipus Quibacsol.

Drenatge (Grava)

Perforació reserva de
mineral Quibacsol

Tub humidificació de PVC Arqueta de serveis de
Polipropilé. Ref. SE86
Mides: 25cm. Interior
           35cm. Exterior

Petaca de connexió en
Coure a compresió.

Tapa d'arqueta de fundició en
duralumini
Mides: 25cm. Interior
           30cm. Exterior

POSADA A TERRA INGESCO

Terminals de connexió tipus UPRESA
LT-2. Cargols d'acer inoxidable per
cables de 35 a 70mm2 de secció

Arqueta amb pont de
comprovació i electrode
de grafit.

Tub de protecció de
xapa galvanitzada

Comptador de llamps CDR-1
i dispositiu mesurador de
corrents PCS

Baixada de 2 cables 50mm²Cu
amb tub protector

INGESCO PDC
Terminal del sistema

Joc de fixació
pel màstil.

Peça d'adaptació

Màstil de tub de ferro
galvanitzat de 6mts. de longitud

Abraçadera de bronze
per suport cable

DETALLS PARALLAMPS
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ESQUEMA CONNEXIONAT CENTRAL SEGURETAT INTRUSIÓ

- Línia telefònica formada per 2 fils d'entrada de línia. Opció d'entrar línia general del telèfon, amb señal prioritaria per
comunicació amb CRA (tall trucades existents).

- Teclats i expansors de zona, alimentats des de les bornes AUX/RED/BUS(cable 2+4)

- Detectors alimentats des de AUX/COM, indiquen zona a través d'una resistència connectant del Zn/COM.

- Contactes magnètics no requereixen d'alimentació, però s'ha de considerar la manega igual de 2+4.

- Sirenes alimentades a través de la programació del relé UO1 agafant alimentació dels AUX/COM, o directament del BELL/LS
amb sortida de 4V (no utilitzar per sirenes de  12V nominals).

- Caixa de la central alimentada a 230V. Resta d'elements alimentats a través de la central (detectors, teclats, expansors, etc.). 
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CARACTERÍSTIQUES CLIMATITZADORS

Descripció general Característiques ventilador impulsió Característiques ventilador retorn Característiques climatitzador

Ref. Descripció Marca Model
 Cabal aire Pressió disp. Pot. Elèc. Tensió  Cabal aire

Pressió
disp. Pot. Elèc. Tensió Pes Dimensions

Característiques
m³/h Pa KW V m³/h Pa KW V Kg Llarg x ample x alt

CL-01 Climatitzador Aire Primari AIRLAN FMA 041 2.925 150 2,5 400 3.285 150 2.50 400 874 3.785 x 1.256 x 1.432 Amb recuperador

CL-02 Climatitzador Menjador (1) S & P CAD-COMPACT 1300
ECOWATT 1.020 - 0,22 230 1,020 - 0.22 230 137 1538 x 1382 x 376 Inclou AFR-CAD-COMPACT 1300 F9

CL-04 Climatitzador Soterrani -1 (1) S & P CAD-COMPACT 500
ECOWATT 270 - 0,06 230 270 - 0.06 230 70 1163 x 862 x 289 Inclou AFR-CAD-COMPACT 500 F9

CL-05 Climatitzador Soterrani -1 (2) S & P CAD-COMPACT 900
ECOWATT 765 - 0,18 230 765 - 0.17 230 86 1388 x 1007 x 376 Inclou AFR-CAD-COMPACT 900 F9

CL-06 Climatitzador Soterrani -1 (3) S & P CAD-COMPACT 500
ECOWATT 360 - 0,06 230 360 - 0.06 230 70 1163 x 862 x 289 Inclou AFR-CAD-COMPACT 500 F9

CARACTERÍSTIQUES VENTILADORS

Descripció general Característiques tècniques

Ref. Descripció Circuit

 Cabal
aire

Marca Model
Pc Potència Tensió Dimensions Pes

m³/h mm.c.a. W V Llarg x ample x alt kg

EX-01 Extracció P. Soterrani -3 Extracció 360 S & P TD-500/150 4,8 50 230 295 x Ø200 2,7

EX-02 Extracció P. Soterrani -2 Extracció 900 S & P CAB-250 8,0 230 230 450 x 525 x 383 25,0

EX-03 Extracció sala residus Extracció 150 S & P DECOR-200 1,2 24 230 180 x180 x108 0,8

EX-04 Extracció P. Soterrani -1 (1) Extracció 180 S & P TD-250/100 2,2 205 230 303 x Ø176 2,0

EX-05 Extracció P. Soterrani -1 (2) Extracció 630 S & P CAB-200 7,5 205 230 365 x 430 x 328 22,0

CARACTERÍSTIQUES ELEMENTS DE DIFUSIÓ

Descripció general Característiques generals

Ref. Descripció Marca Model
Dimensions Cabal aire Pot, Sonora Pèrdua de càrrega Característiques connexió

Observacions
mm m³/h · unitat dB (A) Pa mm

R-01 Reixa 1 EUROCLIMA E-HOR 200 x 200 45-225 < 25 < 7 Flexal SONODEC Ø160 Amb plènum de planxa

R-02 Reixa 2 EUROCLIMA E-HOR 300 x 200 255 < 25 < 7 Flexal SONODEC Ø160 Amb plènum de planxa

R-03 Reixa 3 EUROCLIMA E-HOR 400 x 200 540 < 25 < 7 Flexal SONODEC Ø203 Amb plènum de planxa

R-04 Reixa 4 EUROCLIMA E-LO A TPYD 1200 x 125 90-900 < 25 < 7 Flexal SONODEC Ø160 / 203 Amb plènum de planxa

R-05 Reixa 5 ATC GV1+K 200 x 200 90 < 25 < 7 Flexal SONODEC Ø160 Amb plènum de planxa

R-06 Reixa 6 EUROCLIMA E-HOR 400 x 200 510 < 25 < 7 Flexal SONODEC Ø203 Amb plènum de planxa

B-01 Boca d'extracció banys Extracció VENTIDEC 150 90 - - Flexal ALUDEC Ø160 -

CARACTERÍSTIQUES RADIADORS

Ref.
Descripció instal·lació

Marca Model Nº
elements

Potencia
(Kcal/h) Longitut (mm)

segons circuit

1 Radiador tipo 1 ROCA AV 1800 12 2.844 960

2 Radiador tipo 2 ROCA DUBAL 70 6 741 480

3 Radiador tipo 3 ROCA DUBAL 70 8 988 640

4 Radiador tipo 4 ROCA DUBAL 70 10 1.235 800

5 Radiador tipo 5 ROCA DUBAL 70 12 1.482 960

6 Radiador tipo 6 ROCA DUBAL 70 14 1.729 1,120

7 Radiador tipo 7 ROCA DUBAL 70 16 1.976 1,280

8 Radiador tipo 8 ROCA PC-800 - 760 750
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01
COBERTACAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1 K2150011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Tercera 1,000 2,800 9,500 0,500 13,300

C#*D#*E#*F#2 1,000 9,500 4,800 0,500 22,800

C#*D#*E#*F#3 Planta Coberta 1,000 9,200 10,000 0,500 46,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 5,000 0,500 8,750

C#*D#*E#*F#5 Badalot 1,000 5,500 4,000 0,500 11,000

TOTAL AMIDAMENT 101,850

U Desmuntatge i retirada de estructura estenedors i cordes, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K21QUB10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Desmuntatge i retirada, de barana metalica d'accés al badalot amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

3 K21QUB12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Desmuntatge i retirada, de 2 perfils metàl.lics existent en la planta general de la coberta, mitjançant el repicat de l'obra,
amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K21QUB13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Enderroc d'escala d'obra d'accés al badalot, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 K21QUB14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Desmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per maquinaria ascensor, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells
pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6 K21QUB15

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Tall de caps de perfils metàl.lics de en zona dels ascensor, tall esmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per maquinaria
ascensor, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

7 K21QUB16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

8 K21D3611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor9 K2153D61

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta lleugera 1,000 2,500 5,500 13,750

TOTAL AMIDAMENT 13,750

ml Desmuntage, acondicionament, transport i gestió de xemeneis i/o baixants de fibrociment amb amiantdisposant de les
mesures mínimas de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició al amiant, inclou la p.p. de tramitació del
pla especific per la retirada del fibrociment per l'Agencia Catalana de Residus.  

10 K21DU611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 5,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

ut Tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per l'Agencia Catalana de Residus.  11 K21DU620

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01
TANCAMENT I DIVISORIESCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum1 K21Z2760

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 26,500 26,500

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 2,000 1,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#3 Bany 2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#4 Taller 1,000 1,500 2,650 3,975

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,300 2,650 1,590

T6 Planta Primera

C#*D#*E#*F#7 Sala Estar 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#8 Magatzem 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#10 Pas 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 4 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#12 Dormitori 5 1,000 3,200 2,650 8,480

C#*D#*E#*F#13 Armaris 1,000 3,200 2,650 8,480

C#*D#*E#*F#14 2,000 0,600 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#15 Tancament D5/D6/D7 1,000 7,800 2,650 20,670

C#*D#*E#*F#16 Dormitori D8 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,600 2,650 6,890

T19 Planta Segona

C#*D#*E#*F#20 Sala Estar 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#21 Magatzem 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#22 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#23 Pas 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#24 Dormitori 4 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#25 Dormitori 5 1,000 3,200 2,650 8,480

C#*D#*E#*F#26 Armaris 1,000 3,200 2,650 8,480

C#*D#*E#*F#27 2,000 0,600 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#28 Tancament D5/D6/D7 1,000 7,800 2,650 20,670

C#*D#*E#*F#29 Dormitori D8 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,600 2,650 6,890

T32 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#33 Sala Estar 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#35 Dormitorio D4/D5 1,000 3,200 2,650 8,480

C#*D#*E#*F#36 1,000 5,500 2,650 14,575

TOTAL AMIDAMENT 240,090

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2163511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 2,000 1,200 2,650 6,360

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,500 2,650 11,925

C#*D#*E#*F#4 Bugaderia 1,000 3,500 2,650 9,275

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 2,650 3,975

T7 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#8 Bany 1 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#9 Direcció 1,000 4,600 2,650 12,190

C#*D#*E#*F#10 Perrucaria 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#11 1,000 0,600 2,650 1,590

C#*D#*E#*F#12 Biblioteca 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#13 Pasillo 2 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#14 Pasillo 1 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#15 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#16 Bany 2 / Bany 3 4,000 2,500 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,200 2,650 6,360

C#*D#*E#*F#18 Distribuidor 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#20 Gimnàs 1,000 5,200 2,650 13,780

T22 Planta Primera

C#*D#*E#*F#23 Bany 1 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#24 Sala Estar 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#25 Divissories D1/D2/D3 2,000 5,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#26 Espai lavabo 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#27 Dutxa 1/Bnay 4 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#28 1,000 2,650 2,650 7,023

C#*D#*E#*F#29 Bany 2/Bany 3 2,000 1,200 2,650 6,360

C#*D#*E#*F#30 1,000 3,000 2,650 7,950

T32 Planta Segona

C#*D#*E#*F#33 Bany 1 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#34 Sala Estar 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#35 Divissories D1/D2/D3 2,000 5,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#36 Espai lavabo 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#37 Dutxa 1/Bnay 4 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,650 2,650 7,023

C#*D#*E#*F#39 Bany 2/Bany 3 2,000 1,200 2,650 6,360

C#*D#*E#*F#40 1,000 3,000 2,650 7,950

T42 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#43 Bany 3/Bany 1 2,000 2,800 2,650 14,840

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#45 Bany 2 2,000 3,000 2,650 15,900

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#46 1,000 1,600 2,650 4,240

C#*D#*E#*F#47 Divisoria D1/D2/D3 2,000 5,200 2,650 27,560

TOTAL AMIDAMENT 433,541

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

4 K2164771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,800 2,400 1,920

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,600 2,400 3,840

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,800 2,400 4,320

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 2,400 3,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,400 2,400 0,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,500 2,400 3,600

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,600 2,400 18,240

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,500 2,400 6,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,500 2,400 3,600

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,600 2,400 1,440

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,500 2,400 3,600

C#*D#*E#*F#16 1,000 0,800 2,400 1,920

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,800 2,400 4,320

C#*D#*E#*F#18 1,000 4,800 2,400 11,520

T20 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,500 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#22 1,000 6,500 2,650 17,225

C#*D#*E#*F#23 1,000 4,500 2,650 11,925

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#25 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#26 2,000 1,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#27 1,000 5,000 2,650 13,250

T29 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#30 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#31 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#32 1,000 1,500 2,650 3,975

C#*D#*E#*F#33 1,000 10,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#34 1,000 1,500 2,650 3,975

T36 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#37 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#38 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#39 1,000 0,500 2,650 1,325

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#40 1,000 2,800 2,650 7,420

T42 Planta Primera

C#*D#*E#*F#43 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#45 1,000 0,500 2,650 1,325

C#*D#*E#*F#46 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#47 1,000 1,500 2,650 3,975

T49 Planta Segona

C#*D#*E#*F#50 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#51 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#52 1,000 0,500 2,650 1,325

C#*D#*E#*F#53 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#54 1,000 1,500 2,650 3,975

T56 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#57 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#58 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#59 1,000 0,500 2,650 1,325

C#*D#*E#*F#60 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#61 1,000 1,500 2,650 3,975

TOTAL AMIDAMENT 266,970

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat / massis de més de 15 cm de gruix, a mà amb martell trencador manual, o
mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 K2164U12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala Calderes 1,000 1,000 2,400 2,400

T4 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#5 Interior 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,500 2,650 1,325

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,500 2,650 3,975

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,600 2,650 1,590

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,500 2,650 1,325

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#11 Façana 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,200 2,650 3,180

T14 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#15 Interior 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,500 2,650 3,975

C#*D#*E#*F#17 Façana 1,000 1,500 2,650 3,975

T19 Planta Primera

C#*D#*E#*F#20 Façana 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,200 2,650 3,180

T23 Planta Segona

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#24 Façana 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,200 2,650 3,180

T27 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#28 Façana 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#29 Ampit de Terrassa 2,000 3,500 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#30 1,000 10,500 1,000 10,500

T32 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#33 Façana 1,000 2,000 2,650 5,300

TOTAL AMIDAMENT 76,345

ml Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

6 K21D5811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 6,000 2,800 16,800

TOTAL AMIDAMENT 16,800

u Enderroc de d'escala d'obra d'accés de la Planta S-3 a la Planta S-2, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells
pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7 K21QUE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Enderroc de calaix d'obra de 80x80 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8 K21DU120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -1 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#2 Planta Baixa 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#3 Bany1 1,000 2,650 2,650

TOTAL AMIDAMENT 8,250

m2 Desmuntatge de mampara existent amb doble panell aglomerat de 19 mm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

 

9 E66EUU31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mamapara cega 1,000 27,600 27,600

TOTAL AMIDAMENT 27,600

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

PAVIMENTSCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Tall en paviment de 3 a 4 cm de fondària, amb disc de carborúndum1 K21ZP760

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 15,000 150,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzat amb minicarregadora i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor

2 E221U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 1,000 4,800 4,800 0,600 13,824

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 4,800 0,600 28,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,300 1,500 0,600 1,170

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,800 3,800 0,600 8,664

TOTAL AMIDAMENT 52,458

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 4,800 48,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,300 1,500 1,950

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,800 3,800 14,440

T5 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#6 Zona magatzem bugaderia 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#7 Zona bany - rentat vaixella 1,000 10,000 4,000 40,000

C#*D#*E#*F#8 Zona Bugaderia 1,000 4,500 3,300 14,850

C#*D#*E#*F#9 Zona Preparacions 1,000 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#10 Zona residus - escala 1,000 5,000 9,500 47,500

11 0,000

TOTAL AMIDAMENT 242,420

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K219UUN1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Planta General 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,000 4,800 48,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,300 1,500 1,950

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 3,800 14,440

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#6 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 90,810

T9 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#10 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#11 Passadis 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#12 Bany i dutxa 1,000 2,600 3,400 8,840

C#*D#*E#*F#13 Magatzem 1,000 1,400 1,500 2,100

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,800 4,200 20,160

C#*D#*E#*F#15 Menjador 1,000 10,200 5,000 51,000

C#*D#*E#*F#16 Cuina 1,000 10,000 4,000 40,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#18 Preparació 1,000 5,000 9,400 47,000

C#*D#*E#*F#19 Zona escala 1,000 5,000 9,500 47,500

T21 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#22 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#23 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G8:G23
)

24 Subtotal 251,940

T27 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#28 Gimnàs 1,000 7,000 5,200 36,400

C#*D#*E#*F#29 BI 1,000 3,200 5,200 16,640

C#*D#*E#*F#30 TA 1,000 5,200 6,600 34,320

C#*D#*E#*F#31 TS 1,000 3,100 2,500 7,750

C#*D#*E#*F#32 DIS 1,000 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#33 B3 1,000 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#34 B2 1,000 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#35 P1 1,000 5,000 1,400 7,000

C#*D#*E#*F#36 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#37 I-DM 1,000 3,300 3,800 12,540

C#*D#*E#*F#38 P2 1,000 1,300 3,800 4,940

C#*D#*E#*F#39 BI 1,000 4,800 1,600 7,680

C#*D#*E#*F#40 PE-DI 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#41 B1 1,000 2,800 1,600 4,480

C#*D#*E#*F#42 Vestibul ascensor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#43 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#44 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G25:G4
4)

45 Subtotal 196,590

T48 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#49 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#50 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G46:G5
0)

51 Subtotal 9,540

T54 Planta Primera

C#*D#*E#*F#55 D1 1,000 5,000 3,500 17,500

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C#*D#*E#*F#56 D2 1,000 5,000 3,200 16,000

C#*D#*E#*F#57 D3 1,000 5,000 3,400 17,000

C#*D#*E#*F#58 LA 1,000 2,600 4,200 10,920

C#*D#*E#*F#59 Passadis 1,000 2,600 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#60 1,000 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#61 D8 1,000 2,500 3,800 9,500

C#*D#*E#*F#62 D7 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#63 D6 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#64 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#65 P1 1,000 5,000 1,100 5,500

C#*D#*E#*F#66 1,000 2,400 2,400 5,760

C#*D#*E#*F#67 D4 1,000 4,800 5,000 24,000

C#*D#*E#*F#68 M 1,000 2,300 1,300 2,990

C#*D#*E#*F#69 P2 1,000 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#70 1,000 3,300 1,800 5,940

C#*D#*E#*F#71 SE 1,000 4,600 4,800 22,080

C#*D#*E#*F#72 B1 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#73 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#74 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G52:G7
4)

75 Subtotal 184,790

T78 Planta Segona

C#*D#*E#*F#79 D1 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#80 D2 1,000 5,000 3,200 16,000

C#*D#*E#*F#81 D3 1,000 5,000 3,400 17,000

C#*D#*E#*F#82 LA 1,000 2,600 4,200 10,920

C#*D#*E#*F#83 Passadis 1,000 2,600 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#84 1,000 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#85 D8 1,000 2,500 3,800 9,500

C#*D#*E#*F#86 D7 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#87 D6 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#88 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#89 P1 1,000 5,000 1,100 5,500

C#*D#*E#*F#90 1,000 2,400 2,400 5,760

C#*D#*E#*F#91 D4 1,000 4,800 5,000 24,000

C#*D#*E#*F#92 M 1,000 2,300 1,300 2,990

C#*D#*E#*F#93 P2 1,000 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#94 1,000 3,300 1,800 5,940

C#*D#*E#*F#95 SE 1,000 4,600 4,800 22,080

C#*D#*E#*F#96 B1 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#97 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#98 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G76:G9
8)

99 Subtotal 184,790

T102 Planta Tercera

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#103 D1 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#104 D2 1,000 5,000 3,200 16,000

C#*D#*E#*F#105 D3 1,000 5,000 3,400 17,000

C#*D#*E#*F#106 Passadis 1,000 9,800 1,200 11,760

C#*D#*E#*F#107 D5 1,000 2,400 3,000 7,200

C#*D#*E#*F#108 D4 1,000 2,800 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#109 B3 1,000 2,800 0,900 2,520

C#*D#*E#*F#110 SE 1,000 4,800 3,500 16,800

C#*D#*E#*F#111 Pas 1,000 1,800 1,300 2,340

C#*D#*E#*F#112 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#113 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G100:G
113)

114 Subtotal 109,060

T117 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#118 Repla escala 1,000 5,500 1,400 7,700

C#*D#*E#*F#119 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G115:G
119)

120 Subtotal 11,080

TOTAL AMIDAMENT 1.038,600

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

5 K2195D24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dutxa 1 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#3 Dutxa 2 1,000 2,500 2,800 7,000

4 Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 Dutxa 1 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#6 Dutxa 2 1,000 2,500 2,800 7,000

7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 Dutxa 1 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#9 Dutxa 2 1,000 2,800 1,400 3,920

TOTAL AMIDAMENT 30,460

m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K2194B21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dutxa 1 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#3 Dutxa 2 1,000 2,500 2,800 7,000

4 Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 Dutxa 1 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#6 Dutxa 2 1,000 2,500 2,800 7,000

7 Planta Tercera

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#8 Dutxa 1 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#9 Dutxa 2 1,000 2,800 1,400 3,920

TOTAL AMIDAMENT 30,460

m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 K2197821

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 900,000 900,000

C#*D#*E#*F#2 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor8 K2199511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -2 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Soterrani -1 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Baixa 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Primera 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 Planta Segona 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 Planta Tercera 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor9 K219A121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -2 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Soterrani -1 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Baixa 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Primera 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 Planta Segona 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 Planta Tercera 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m2 Enderroc de recrescut existent en dos dels serveis, dutxa in situ, realitzat amb mitjans manuals i/o martells electrics,
deixant la superficie neta. 
Inclou els mitjans auxiliars, retirada de runa amb mitjans manuals, transport interior i càrrega manuals sobre camió o
contenidor ubicat en l'exterior de l'edifici.

10 K219U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

m2 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de fins a 0,50 m2 amb mitjans manuals, i/o mecanics de petita
entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar, replanteig de les bigues de forjat afectades, verificació per part de la
DO, i execució del descarnat del forjat salvant les bigues.

 

11 K216U785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de fins a 1,00 m2 amb mitjans manuals, i/o mecanics de petita
entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar, replanteig de les bigues de forjat afectades, verificació per part de la
DO, i execució del descarnat del forjat salvant les bigues.

 

12 K216U788

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Enderroc de capa de compresió de forjat unidireccional de formigó armat, de gruix variable, realitzat amb amb compressor i
mitjans manuals, transport interior de runa de forma manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. El
enderroc del forjat es realitzará amb els mitjans adeuats, per tal de evitar la rotura dels revoltons i la retirada del armat
existent. 

13 K219U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Planta General 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,000 4,800 48,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,300 1,500 1,950

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 3,800 14,440

C#*D#*E#*F#6 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 90,810

T9 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#10 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#11 Passadis 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#12 Bany i dutxa 1,000 2,600 3,400 8,840

C#*D#*E#*F#13 Magatzem 1,000 1,400 1,500 2,100

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,800 4,200 20,160

C#*D#*E#*F#15 Menjador 1,000 10,200 5,000 51,000

C#*D#*E#*F#16 Cuina 1,000 10,000 4,000 40,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#18 Preparació 1,000 5,000 9,400 47,000

C#*D#*E#*F#19 Zona escala 1,000 5,000 9,500 47,500

T21 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#22 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#23 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G8:G23
)

24 Subtotal 251,940

T27 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#28 Gimnàs 1,000 7,000 5,200 36,400

C#*D#*E#*F#29 BI 1,000 3,200 5,200 16,640

C#*D#*E#*F#30 TA 1,000 5,200 6,600 34,320

C#*D#*E#*F#31 TS 1,000 3,100 2,500 7,750

C#*D#*E#*F#32 DIS 1,000 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#33 B3 1,000 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#34 B2 1,000 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#35 P1 1,000 5,000 1,400 7,000

C#*D#*E#*F#36 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#37 I-DM 1,000 3,300 3,800 12,540

C#*D#*E#*F#38 P2 1,000 1,300 3,800 4,940

C#*D#*E#*F#39 BI 1,000 4,800 1,600 7,680

C#*D#*E#*F#40 PE-DI 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#41 B1 1,000 2,800 1,600 4,480

C#*D#*E#*F#42 Vestibul ascensor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#43 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#44 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G25:G4
4)

45 Subtotal 196,590

T48 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#49 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#50 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G46:G5
0)

51 Subtotal 9,540

T54 Planta Primera

C#*D#*E#*F#55 D1 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#56 D2 1,000 5,000 3,200 16,000

C#*D#*E#*F#57 D3 1,000 5,000 3,400 17,000

C#*D#*E#*F#58 LA 1,000 2,600 4,200 10,920

C#*D#*E#*F#59 Passadis 1,000 2,600 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#60 1,000 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#61 D8 1,000 2,500 3,800 9,500

C#*D#*E#*F#62 D7 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#63 D6 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#64 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#65 P1 1,000 5,000 1,100 5,500

C#*D#*E#*F#66 1,000 2,400 2,400 5,760

C#*D#*E#*F#67 D4 1,000 4,800 5,000 24,000

C#*D#*E#*F#68 M 1,000 2,300 1,300 2,990

C#*D#*E#*F#69 P2 1,000 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#70 1,000 3,300 1,800 5,940

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#71 SE 1,000 4,600 4,800 22,080

C#*D#*E#*F#72 B1 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#73 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#74 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G52:G7
4)

75 Subtotal 184,790

T78 Planta Segona

C#*D#*E#*F#79 D1 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#80 D2 1,000 5,000 3,200 16,000

C#*D#*E#*F#81 D3 1,000 5,000 3,400 17,000

C#*D#*E#*F#82 LA 1,000 2,600 4,200 10,920

C#*D#*E#*F#83 Passadis 1,000 2,600 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#84 1,000 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#85 D8 1,000 2,500 3,800 9,500

C#*D#*E#*F#86 D7 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#87 D6 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#88 1,000 2,500 3,000 7,500

C#*D#*E#*F#89 P1 1,000 5,000 1,100 5,500

C#*D#*E#*F#90 1,000 2,400 2,400 5,760

C#*D#*E#*F#91 D4 1,000 4,800 5,000 24,000

C#*D#*E#*F#92 M 1,000 2,300 1,300 2,990

C#*D#*E#*F#93 P2 1,000 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#94 1,000 3,300 1,800 5,940

C#*D#*E#*F#95 SE 1,000 4,600 4,800 22,080

C#*D#*E#*F#96 B1 1,000 2,800 1,800 5,040

C#*D#*E#*F#97 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#98 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G76:G9
8)

99 Subtotal 184,790

T102 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#103 D1 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#104 D2 1,000 5,000 3,200 16,000

C#*D#*E#*F#105 D3 1,000 5,000 3,400 17,000

C#*D#*E#*F#106 Passadis 1,000 9,800 1,200 11,760

C#*D#*E#*F#107 D5 1,000 2,400 3,000 7,200

C#*D#*E#*F#108 D4 1,000 2,800 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#109 B3 1,000 2,800 0,900 2,520

C#*D#*E#*F#110 SE 1,000 4,800 3,500 16,800

C#*D#*E#*F#111 Pas 1,000 1,800 1,300 2,340

C#*D#*E#*F#112 Repla escala 1,000 4,400 1,400 6,160

C#*D#*E#*F#113 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G100:G
113)

114 Subtotal 109,060

T117 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#118 Repla escala 1,000 5,500 1,400 7,700

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#119 Replans escala 2,000 1,300 1,300 3,380

S SUMSUBTOTAL(G115:G
119)

120 Subtotal 11,080

TOTAL AMIDAMENT 1.038,600

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01
REVESTIMENTSCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K218UR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Ascensor 2,000 5,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 2,400 18,240

C#*D#*E#*F#4 Sala 2,000 10,000 2,400 48,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,800 2,400 23,040

C#*D#*E#*F#6 Sala Calderes 2,000 4,800 2,400 23,040

C#*D#*E#*F#7 2,000 4,800 2,400 23,040

T9 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#10 Bany 1 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#12 Bugaderia 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#13 1,000 4,600 2,650 12,190

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,400 2,650 14,310

C#*D#*E#*F#15 Magatzem Bugaderia 2,000 3,400 2,650 18,020

C#*D#*E#*F#16 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#17 Rebost 1,000 2,200 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#18 Bany 2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#19 Preparacio 2,000 3,200 2,650 16,960

C#*D#*E#*F#20 1,000 3,800 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#21 Cuina 2,000 5,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#22 1,000 4,800 2,650 12,720

23 0,000

T24 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#25 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#26 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#27 Bany 2/3 1,000 5,000 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#28 1,000 2,500 2,650 6,625

29 0,000

T30 Planta Primera

C#*D#*E#*F#31 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

C#*D#*E#*F#32 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#33 Bany 2/3/4 2,000 4,200 2,650 22,260

C#*D#*E#*F#34 1,000 5,200 2,650 13,780

35 0,000

T36 Planta Segona

C#*D#*E#*F#37 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#39 Bany 2/3/4 2,000 4,200 2,650 22,260

C#*D#*E#*F#40 1,000 5,200 2,650 13,780

41 0,000

T42 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#43 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#44 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#45 Bany 2 1,000 1,500 2,650 3,975

TOTAL AMIDAMENT 465,700

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K218R002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#4 Bugaderia 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,600 2,650 12,190

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,400 2,650 14,310

C#*D#*E#*F#7 Magatzem Bugaderia 2,000 3,400 2,650 18,020

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#9 Rebost 1,000 2,200 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#10 Bany 2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#11 Preparacio 2,000 3,200 2,650 16,960

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,800 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#13 Cuina 2,000 5,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,800 2,650 12,720

T16 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#17 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#19 Bany 2/3 1,000 5,000 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,500 2,650 6,625

T22 Planta Primera

C#*D#*E#*F#23 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#25 Bany 2/3/4 2,000 4,200 2,650 22,260

C#*D#*E#*F#26 1,000 5,200 2,650 13,780

T28 Planta Segona

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

C#*D#*E#*F#29 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#31 Bany 2/3/4 2,000 4,200 2,650 22,260

C#*D#*E#*F#32 1,000 5,200 2,650 13,780

T34 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#35 Bany 1 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#36 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#37 Bany 2 1,000 1,500 2,650 3,975

TOTAL AMIDAMENT 306,340

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K218U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala 2,000 10,240 2,650 4,000 217,088

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,980 2,650 4,000 105,576

C#*D#*E#*F#3 Sala 2,000 3,210 2,650 4,000 68,052

C#*D#*E#*F#4 2,000 5,030 2,650 4,000 106,636

C#*D#*E#*F#7 Sala 1 2,000 10,240 2,650 54,272

C#*D#*E#*F#8 2,000 4,980 2,650 26,394

C#*D#*E#*F#9 Sala 2 2,000 3,210 2,650 17,013

C#*D#*E#*F#10 2,000 5,030 2,650 26,659

C#*D#*E#*F#11 Passadis 1 2,000 3,110 2,650 16,483

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,100 2,650 11,130

C#*D#*E#*F#13 Passadis 2 1,000 10,200 2,650 27,030

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,200 2,650 3,180

TOTAL AMIDAMENT 679,513

m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor4 K218A410

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

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

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,600 4,600 21,160

C#*D#*E#*F#5 1,000 10,000 4,000 40,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,500 3,200 14,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 10,000 5,000 50,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 9,000 5,000 45,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 7,000 4,800 33,600

T11 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#12 1,000 6,800 4,800 32,640

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,300 4,800 35,040

C#*D#*E#*F#15 1,000 10,500 4,000 42,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 15,500 5,000 77,500

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 19

T18 Planta Primera

C#*D#*E#*F#19 1,000 6,800 2,800 19,040

C#*D#*E#*F#20 1,000 8,200 2,100 17,220

C#*D#*E#*F#21 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#22 1,000 10,000 4,200 42,000

C#*D#*E#*F#23 1,000 10,500 5,200 54,600

C#*D#*E#*F#24 1,000 9,500 5,200 49,400

T26 Planta Segona

C#*D#*E#*F#27 1,000 6,800 2,800 19,040

C#*D#*E#*F#28 1,000 8,200 2,100 17,220

C#*D#*E#*F#29 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#30 1,000 10,000 4,200 42,000

C#*D#*E#*F#31 1,000 10,500 5,200 54,600

C#*D#*E#*F#32 1,000 9,500 5,200 49,400

T34 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#35 1,000 4,800 3,500 16,800

C#*D#*E#*F#36 1,000 2,200 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#37 1,000 10,000 4,200 42,000

C#*D#*E#*F#38 1,000 10,500 5,200 54,600

TOTAL AMIDAMENT 915,520

m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport existent en la planta baixa, amb el desmuntatge previ dels equips d'iluminació i
acopi a obra per posterior aprofitament, l'enderroc del cel ras es realitzará amb mitjans manuals adequats per tal d'evitar el
deteriorament dels revestiments existents en la planta, càrrega manual de la runa sobre camió o contenidor

5 K218U410

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baja

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,800 2,200 10,560

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,500 2,800 12,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 1,800 13,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,200 4,500 14,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 10,000 4,200 42,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,800 4,200 41,160

C#*D#*E#*F#8 1,000 9,500 5,200 49,400

TOTAL AMIDAMENT 183,620

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Tercera 2,000 5,400 10,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#5 Planta Coberta 1,000 10,500 10,500

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 20

C#*D#*E#*F#6 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 15,200 15,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#9 Planta Badalot 2,000 6,000 12,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 4,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 98,500

m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

7 K2182F01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Caixa escala 1,000 5,200 3,800 19,760

T4 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#5 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T7 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#8 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T10 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#11 Caixa escala 1,000 4,000 3,800 15,200

T13 Planta Primera

C#*D#*E#*F#14 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T16 Planta Segona

C#*D#*E#*F#17 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T19 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#20 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

TOTAL AMIDAMENT 120,460

m2 Arrencada d'aplacat de panells hpl, col.locada sobre enllatat de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8 K2183U10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Menjador 1 2,000 10,000 2,500 50,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,000 2,500 25,000

C#*D#*E#*F#4 Menjador 2 2,000 5,000 2,500 25,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#6 Cuina 2,000 5,000 1,500 15,000

T8 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#9 Previsio 2,000 5,000 2,500 25,000

C#*D#*E#*F#10 3,000 1,500 2,500 11,250

TOTAL AMIDAMENT 171,250

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 21

FUSTERIESCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 4,000 52,000

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

TOTAL AMIDAMENT 65,000

ut Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2 K21A3012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

3 K21AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

4 K21AU015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Arrencada de full i bastiment de finestres, inclós part proporcional de persiana de les que la portin, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

5 K21AUF11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K2183971

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 71,000 1,800 127,800

TOTAL AMIDAMENT 127,800

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

m Arrencada de tub de proteció en finestres ancorat a paret, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 K21B2U01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 62,000 1,800 111,600

TOTAL AMIDAMENT 111,600

m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor8 K21B2011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 Planta Soterrani -2 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#7 Planta Soterrani -1 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#10 Planta Baixa 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#13 Planta Primera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#16 Planta Segona 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#19 Planta Tercera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#21 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#22 Planta Quarta 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#25 1,000 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 67,900

m Arrencada de passamà de fusta i emplafonat fixat a la paret, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

9 K21B2U02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Primera 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,000 3,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

C#*D#*E#*F#6 Planta Segona 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 Planta Tercera 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 35,900

m Arrencada de barana de fusta amb doble passamans de fusta, fixat a estructura del ascensor, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

10 K21B2U03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -2 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#3 Planta Soterrani -1 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#4 Planta Baixa 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#5 Planta Primera 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#6 Planta Segona 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#7 Planta Tercera 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#8 Planta Quarta 3,000 1,200 3,600

TOTAL AMIDAMENT 28,800

m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor11 K21B1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barana escala emergencia 1,000 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,500 5,500

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

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#9 Barana escala de formigó 12,000 2,500 30,000

C#*D#*E#*F#10 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#12 Barana porxo 9,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#13 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#14 Barana escala a enderrocar porxo 2,000 6,500 13,000

C#*D#*E#*F#15 Barana escala lateral 1 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Barana escala lateral 2 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#19 Barana escala P-3 a P-2 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#20 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#21 Barana Façana Nord 1,000 18,000 18,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 145,500

m Arrencada de barana metàl·lica de 50 a 60 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor12 K21B1012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barana de tancament edifici 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 Barana de tancament urbanització 1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

ut Arrencada de porta cancela d'entrada general al edifici de dues fulles batents i de mides aproximades 380x180 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

13 K21BU101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta entrada edifici 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Desmuntatge i retirada de l'estructura de l'escala d'emergencia, dels tres nivells, contemplant la retirada d'estructura
portant, (pilars, bigues i zancas), paviment i elements de suport, graons, plaques d'ancoratges i fixació de lestructura, i tots
els elements que la conforman, deixant la superficie neta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

14 K21BU102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

15 K21AU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 6,250

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de fontaneria en general, inclou el tall de la xarxa de la planta general dels
muntants d'alimentació, desmuntatge d'aparells sanitaris, desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els
treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs.

1 EPAUPS21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 25

Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat i iluminació, inclou la desconnexió de la xarxa fins el quadre
de planta, desmuntatge de lluminaries, mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, desviació provisional
de la xarxa si fos necessari, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

2 EPAUPS22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de sanejament, anulació de les instal.lacions un cop desmuntats els
sanitaris, amb la col.locació de taps adequats als desguas, inclou desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots
els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs.

3 EPAUPS23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de telecomunicacions, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de
connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal
de poder realitzar els treballs.

4 EPAUPS24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions contraincendis, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió,
desmuntatge de claus de tall, bies, extintors, pulsadors, detectors, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els
treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

5 EPAUPS25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de climatització i ventilació, inclou la desconnexió de la instal.lació, fins el
punt de connexió, desmuntatge de tubs, equips, reixes, etc, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els
treballs.

6 EPAUPS27

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

7 K21D1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#2 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 26

m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8 K21D1020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

Ut Desconnexió i desmuntatge d'entena, mastil i tirants, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió,
desmuntatge de mecanismes, cablejat, instal.lacions i connexions, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els
treballs.

9 EPAUPS50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Desconnexió i desmuntatge de radiador existent en planta baixa, i porterior recolocació i connexionat del element en lloc
indicat per la DO, inclou la reposició de elements material i connexions, i tots els treballs necessaris per tal de poder
realitzar els treballs.

10 EPAUPS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01
MATERIAL SANITARICAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 K21JD111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K21JB111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

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

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K21JH111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K21JG111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 K21JE111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENDERROCSTÍTULO 4 01
EQUIPAMENTCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

1 K21QU300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Planta segona 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Tercera 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 28

ut Desmuntatge i retirada de barra minusvàlid en parament amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K21QUB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Planta segona 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ml Arrencada de tub de xemeneies de xapa de caldera, col·locat superficialment, inclou el desmuntatge del barret, elemenst
de suport, i peces especials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3 K21EAU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Est 8,000 8,000

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

C#*D#*E#*F#3 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Façana Nord 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 Pati ventilació 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

ut Desmuntatge de mobiliari cuina i equipament existent a la cuina, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4 K21QU550

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Desmuntatge de campana extractora de cuina en parament i equips d'extincio, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5 K21QUU03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Desmuntatge de neveres formades per panells sandwich, motors, portes i accesoris, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camió o contenidor

6 K21QU551

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ESTRUCTURATÍTULO 4 02
ESTRUCTURACAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

ut Estintolament tipus 1.1, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils UPN-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 32 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

1 44M1UE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ut Estintolament tipus 1.2, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

2 44M1UE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Estintolament tipus 1.3, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 44,00 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

3 44M1UE03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 30

ut Estintolament tipus 1.4, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-200 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 50,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

4 44M1UE04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Estintolament tipus 2.1, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 32,00 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x180 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,8 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

5 44M1UE10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Estintolament tipus 2.2, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x275 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,75 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

6 44M1UE11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Estintolament tipus 2.3, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 44,00 kg/m., segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

7 44M1UE12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Estintolament tipus 2.4, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-240 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 66,40 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

8 44M1UE13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Estintolament tipus 3.1, de paret d'obra ceràmica de 45 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 40x120 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

9 44M1UE14

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Estintolament tipus 4.1, de paret d'obra ceràmica de 60 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 55x120 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

10 44M1UE16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

11 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats long, kg/ml

2 Reforç zona ascensor

C#*D#*E#*F#3 UPN 140 2,000 2,150 16,000 68,800

C#*D#*E#*F#4 UPN 140 2,000 0,900 16,000 28,800

C#*D#*E#*F#5 UPN 140 1,000 1,600 16,000 25,600

7 Pergola instal.lació

8 Parrilla inferior

C#*D#*E#*F#9 HEB 140 2,000 5,300 33,700 357,220

C#*D#*E#*F#10 UPN 140 1,000 4,750 16,000 76,000

12 Parrilla superior

C#*D#*E#*F#13 HEB 140 3,000 6,600 33,700 667,260

C#*D#*E#*F#14 UPN 140 2,000 9,800 16,000 313,600

16 Suport pletina

C#*D#*E#*F#17 6,000 1,000 21,200 127,200

C#*D#*E#*F#18 4,000 7,500 3,930 117,900

C#*D#*E#*F#19 4,000 6,000 3,930 94,320

P PERORIGEN(G1:G19,C
20)

20 Percentatge "A origen" 15,000 281,505

TOTAL AMIDAMENT 2.158,205

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 33

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

12 E4415315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats long, kg/ml

2 Pergola instal.lacions

3 Pilars

C#*D#*E#*F#4 HEB 140 3,000 2,750 33,700 278,025

C#*D#*E#*F#5 HEB 140 3,000 1,200 33,700 121,320

P PERORIGEN(G1:G5,C6  )6 Percentatge "A origen" 15,000 59,902

TOTAL AMIDAMENT 459,247

kg Subministre i col.locació d'acer s275j0h segons une-en 10219-1, per a estructura formades per peça simple, en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques i/o soldaduras 

13 E447UU67

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats long, kg/ml

2 Pergola instal.lació

3 Parrilla inferior

C#*D#*E#*F#4 # 140.60.6 4,000 4,750 16,740 318,060

6 Parrilla superior

C#*D#*E#*F#7 # 140.60.6 6,000 9,800 16,740 984,312

8 Estructura Xemeneia

C#*D#*E#*F#9 # 50.50.4 1,000 500,000 500,000

P PERORIGEN(G1:G9,C1
0)

10 Percentatge "A origen" 15,000 270,356

TOTAL AMIDAMENT 2.072,728

ut Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís14 K4ZWMB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ancoratge 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ut Encamisar tpus i. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit
de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts segons detalls )
de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau
dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.

15 K4ZWU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 34

ut Encamisar tpus ii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit
de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts segons detalls )
de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau
dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.

16 K4ZWU0A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Encamisar tpus iii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit
de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts segons detalls )
de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau
dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.

17 K4ZWU0A3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Encamisar tpus iv. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit
de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts segons detalls )
de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau
dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.

18 K4ZWU0A4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Subministre i col.locació de barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, i de una longitut de 180 cm, disposada a forma de
reforç de forjat, contemplant la perforació de taladres en les parets d'obra, col.locació de la barra deixant la meitat de la
barra al mig de la paret i injecció amb d'adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat,
deixant la barra fixa i llesta per el formigonat posterior, inclou la col.locació de separadors i demés elements.

19 K4ZWUU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Soterrani -1 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#6 32,000 32,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 35

C#*D#*E#*F#7 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#8 Planta Primera 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#9 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#10 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#11 Planta Segona 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#12 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#13 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#14 Planta Tercera 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#15 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#16 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#17 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#18 Planta Coberta 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#19 33,000 33,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G19
)

20 Subtotal 565,000

TOTAL AMIDAMENT 565,000

ut Subministre i col.locació de conectors realitzats amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, i de una longitud de 130
cm en forma de U, disposada a forma de roforç de forjat, conteplant la regata en parets d'obra, realitzat amb precaució,
segons detall de projecte, deixant la barra fixa i llesta per formigonat posterior, inclou la col.locació de separadors i demés
elements. 

20 K4ZWUU02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre Planta Sot-3 39,000 39,000

C#*D#*E#*F#2 Sostre Planta Sot -2 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#3 Sostre Planta Baixa 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#4 Sostre Planta Primera 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#5 Sostre Planta Segona 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#6 Sostre Planta Tercera 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 304,000

m2 Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de
15x15 cm , de 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,06 m3 / m2 de formigó estructural hle - 25 densitat 1400kg / m3 ( el
formigonat es realitzarà respectant els temps d'assecat de resines i ponts d'unió ), preparació de superfície mitjançant raig
de sorra per tal d' obtenir superfícies sòlides i posterior neteja amb aire comprimit , connectors a biguetes mitjançant barres
de diàmetre 6 mm, distribuïts segons detall d02 , amb una quantia aproximada de 8 connectors per m2 , units a biguetes
en obra mitjançant trepant previ i injecció de resina epoxica, imprimació en tota la superfície de pont d'unió fins i tot zona
de murs en contacte amb la capa de compressió i en general tot tipus de treballs, inclou materials auxiliars necessaris per
a deixar estable durant tots els processos d'intervenció.
Inclou la p.p. de encofrat en zones singulars i en caps de vigueta per tal de donar continuitat estructural al connector. 

21 4T4DMQCD55

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Gimnàs sala 1,000 10,400 5,200 54,080

C#*D#*E#*F#3 Despatxos 1,000 5,200 5,200 27,040

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 36

C#*D#*E#*F#4 Replà escla 1,000 4,500 1,400 6,300

5 0,000

T7 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#8 Gimnàs 1,000 6,980 5,250 36,645

C#*D#*E#*F#9 Infermeria-Despatx tècnic 1,000 3,500 5,250 18,375

C#*D#*E#*F#10 Despatx profesional 1,000 2,650 5,250 13,913

C#*D#*E#*F#11 Despatx de direcció 1,000 2,600 5,250 13,650

C#*D#*E#*F#12 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

S SUMSUBTOTAL(G1:G12
)

13 Subtotal 176,163

T16 Planta Primera

C#*D#*E#*F#17 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#18 Espai Emmagatzematge 1 1,000 1,500 0,950 1,425

C#*D#*E#*F#19 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#20 Espai Emmagatzematge 2 1,000 1,200 0,950 1,140

C#*D#*E#*F#21 Dormitori 2 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#22 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#23 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#24 Espai Emmagatzematge 3 1,000 1,200 0,950 1,140

C#*D#*E#*F#25 Dormitori 3 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#26 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#27 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#28 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#29 Dutxa 2 1,000 1,900 1,550 2,945

C#*D#*E#*F#30 Bany 3-Dutxa 3 1,000 1,870 2,810 5,255

C#*D#*E#*F#31 Pas 1,000 1,700 2,000 3,400

C#*D#*E#*F#32 1,000 5,350 1,600 8,560

C#*D#*E#*F#33 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#34 Bany 2 1,000 1,720 1,900 3,268

C#*D#*E#*F#35 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#36 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#37 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#38 Bany 1 1,000 2,630 1,710 4,497

C#*D#*E#*F#39 Dutxa 1 1,000 1,710 1,710 2,924

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 8 1,000 2,630 3,000 7,890

C#*D#*E#*F#41 Dormitori 9 1,000 3,250 2,630 8,548

C#*D#*E#*F#42 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#43 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#44 Dormitori 10 1,000 4,920 3,250 15,990

C#*D#*E#*F#45 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

S SUMSUBTOTAL(G14:G4
5)

46 Subtotal 202,768

T49 Planta Segona

C#*D#*E#*F#50 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 37

C#*D#*E#*F#51 Espai Emmagatzematge 1 1,000 1,500 0,950 1,425

C#*D#*E#*F#52 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#53 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#54 Dormitori 2 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#55 Espai Emmagatzematge 2 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#56 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#57 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#58 Dormitori 3 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#59 Espai Emmagatzematge 3 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#60 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#61 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#62 Dutxa 2 1,000 1,900 1,550 2,945

C#*D#*E#*F#63 Bany 3-Dutxa 3 1,000 1,870 2,810 5,255

C#*D#*E#*F#64 Pas 1,000 1,700 2,000 3,400

C#*D#*E#*F#65 1,000 5,350 1,600 8,560

C#*D#*E#*F#66 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#67 Bany 2 1,000 1,720 1,900 3,268

C#*D#*E#*F#68 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#69 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#70 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#71 Dormitori 8 1,000 2,630 3,000 7,890

C#*D#*E#*F#72 Bany 1 1,000 2,630 1,710 4,497

C#*D#*E#*F#73 Dormitori 9 1,000 5,050 2,630 13,282

C#*D#*E#*F#74 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#75 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#76 Dormitori 10 1,000 4,920 3,250 15,990

C#*D#*E#*F#77 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

S SUMSUBTOTAL(G47:G7
7)

78 Subtotal 204,198

T81 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#82 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#83 Espai Emmagatzematge 1 1,000 1,500 0,950 1,425

C#*D#*E#*F#84 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#85 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#86 Dormitori 2 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#87 Dormitori 3 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#88 Espai Emmagatzematge 2 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#89 Pas 1,000 2,600 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#90 Espai Emmagatzematge 3 1,000 2,350 0,950 2,233

C#*D#*E#*F#91 Passadis 1,000 10,590 1,200 12,708

C#*D#*E#*F#92 Bany 2 1,000 1,540 3,000 4,620

C#*D#*E#*F#93 Dormitori 4 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#94 Dormitoti 5 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#95 Bany 1 1,000 2,200 1,710 3,762

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 38

C#*D#*E#*F#96 Dutxa 2 1,000 2,200 1,710 3,762

C#*D#*E#*F#97 Passadis 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#98 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

C#*D#*E#*F#99 Coberta 1,000 9,600 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#100 1,000 9,400 5,000 47,000

S SUMSUBTOTAL(G79:G1
00)

101 Subtotal 196,566

T104 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#105 Coberta 1,000 10,200 9,400 95,880

C#*D#*E#*F#106 1,000 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#107 Replà escala 1,000 5,500 1,400 7,700

S SUMSUBTOTAL(G102:G
107)

108 Subtotal 116,180

T111 Badalot

C#*D#*E#*F#112 Planta badalot 1,000 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#113 1,000 1,400 2,600 3,640

C#*D#*E#*F#114 Planta sobrebadalot 1,000 2,800 2,500 7,000

S SUMSUBTOTAL(G109:G
114)

115 Subtotal 23,240

TOTAL AMIDAMENT 919,115

m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components22 K45RE000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Gimnàs 1,000 6,980 5,250 36,645

C#*D#*E#*F#3 Infermeria-Despatx tècnic 1,000 3,500 5,250 18,375

C#*D#*E#*F#4 Despatx profesional 1,000 2,650 5,250 13,913

C#*D#*E#*F#5 Despatx de direcció 1,000 2,600 5,250 13,650

C#*D#*E#*F#6 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 88,743

T10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#12 Espai Emmagatzematge 1 1,000 1,500 0,950 1,425

C#*D#*E#*F#13 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#14 Espai Emmagatzematge 2 1,000 1,200 0,950 1,140

C#*D#*E#*F#15 Dormitori 2 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#16 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#17 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#18 Espai Emmagatzematge 3 1,000 1,200 0,950 1,140

C#*D#*E#*F#19 Dormitori 3 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#20 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#21 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#22 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#23 Dutxa 2 1,000 1,900 1,550 2,945

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 39

C#*D#*E#*F#24 Bany 3-Dutxa 3 1,000 1,870 2,810 5,255

C#*D#*E#*F#25 Pas 1,000 1,700 2,000 3,400

C#*D#*E#*F#26 1,000 5,350 1,600 8,560

C#*D#*E#*F#27 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#28 Bany 2 1,000 1,720 1,900 3,268

C#*D#*E#*F#29 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#30 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#31 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#32 Bany 1 1,000 2,630 1,710 4,497

C#*D#*E#*F#33 Dutxa 1 1,000 1,710 1,710 2,924

C#*D#*E#*F#34 Dormitori 8 1,000 2,630 3,000 7,890

C#*D#*E#*F#35 Dormitori 9 1,000 3,250 2,630 8,548

C#*D#*E#*F#36 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#37 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#38 Dormitori 10 1,000 4,920 3,250 15,990

C#*D#*E#*F#39 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

S SUMSUBTOTAL(G8:G39
)

40 Subtotal 202,768

T43 Planta Segona

C#*D#*E#*F#44 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#45 Espai Emmagatzematge 1 1,000 1,500 0,950 1,425

C#*D#*E#*F#46 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#47 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#48 Dormitori 2 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#49 Espai Emmagatzematge 2 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#50 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#51 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#52 Dormitori 3 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#53 Espai Emmagatzematge 3 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#54 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#55 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#56 Dutxa 2 1,000 1,900 1,550 2,945

C#*D#*E#*F#57 Bany 3-Dutxa 3 1,000 1,870 2,810 5,255

C#*D#*E#*F#58 Pas 1,000 1,700 2,000 3,400

C#*D#*E#*F#59 1,000 5,350 1,600 8,560

C#*D#*E#*F#60 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#61 Bany 2 1,000 1,720 1,900 3,268

C#*D#*E#*F#62 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#63 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#64 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#65 Dormitori 8 1,000 2,630 3,000 7,890

C#*D#*E#*F#66 Bany 1 1,000 2,630 1,710 4,497

C#*D#*E#*F#67 Dormitori 9 1,000 5,050 2,630 13,282

C#*D#*E#*F#68 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 40

C#*D#*E#*F#69 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#70 Dormitori 10 1,000 4,920 3,250 15,990

C#*D#*E#*F#71 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

S SUMSUBTOTAL(G41:G7
1)

72 Subtotal 204,198

T75 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#76 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#77 Espai Emmagatzematge 1 1,000 1,500 0,950 1,425

C#*D#*E#*F#78 Pas 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#79 Espai Emmagatzematge 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#80 Dormitori 2 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#81 Dormitori 3 1,000 3,450 4,200 14,490

C#*D#*E#*F#82 Espai Emmagatzematge 2 1,000 1,000 0,950 0,950

C#*D#*E#*F#83 Pas 1,000 2,600 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#84 Espai Emmagatzematge 3 1,000 2,350 0,950 2,233

C#*D#*E#*F#85 Passadis 1,000 10,590 1,200 12,708

C#*D#*E#*F#86 Bany 2 1,000 1,540 3,000 4,620

C#*D#*E#*F#87 Dormitori 4 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#88 Dormitoti 5 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#89 Bany 1 1,000 2,200 1,710 3,762

C#*D#*E#*F#90 Dutxa 2 1,000 2,200 1,710 3,762

C#*D#*E#*F#91 Passadis 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#92 Replà escala 1,000 1,400 4,400 6,160

C#*D#*E#*F#93 Coberta 1,000 9,600 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#94 1,000 9,400 5,000 47,000

S SUMSUBTOTAL(G73:G9
4)

95 Subtotal 196,566

T98 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#99 Coberta 1,000 10,200 9,400 95,880

C#*D#*E#*F#100 1,000 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#101 Replà escala 1,000 5,500 1,400 7,700

S SUMSUBTOTAL(G96:G1
01)

102 Subtotal 116,180

T105 Badalot

C#*D#*E#*F#106 Planta badalot 1,000 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#107 1,000 1,400 2,600 3,640

C#*D#*E#*F#108 Planta sobrebadalot 1,000 2,800 2,500 7,000

S SUMSUBTOTAL(G103:G
108)

109 Subtotal 23,240

TOTAL AMIDAMENT 831,695

ut Formació de daus de formigó HA-25/P/10/IIa, de dimensions 40x40 cm, de 20 cm d'alçada, per suport de pergola de
coberta, amb 4 conectors al forjat en forma de L, 

23 E451UDB3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Suport pletina

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 41

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2, 
inclou la formació de connectors d'ancoratge amb les parets existents, realitzat amb una barra d'acer corrugat de 10 mm
de diámetre, col.locada amb taladre de 10 cm de fondaria amb resina epoxica.
La realització de les caldrá respecta les especificacions d'execució previa als processos d'enderrocs, es seguiran les
indicacions de la DO realitzades durant les visites d'obra. 

24 E4F2UP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Tancament 2,000 1,000 2,400 0,140 0,672

C#*D#*E#*F#3 Calaix 2,000 0,500 2,400 0,140 0,336

T6 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#7 Ascensor 1,000 1,500 2,650 0,140 0,557

C#*D#*E#*F#8 Sala 1,000 1,000 2,650 0,140 0,371

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,000 2,650 0,140 0,371

C#*D#*E#*F#10 Tancament sala 2,000 1,000 2,650 0,140 0,742

C#*D#*E#*F#11 Tancament pati 2,000 2,000 2,650 0,140 1,484

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,000 2,650 0,140 0,371

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,000 2,650 0,140 0,742

C#*D#*E#*F#14 Sala 1,000 0,500 2,650 0,140 0,186

C#*D#*E#*F#15 Tancament Sala - preparació 2,000 1,500 2,650 0,140 1,113

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,000 2,650 0,140 0,742

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,000 2,650 0,140 1,484

T20 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#21 Tancament vestibul ascensor 1,000 1,200 2,600 0,140 0,437

C#*D#*E#*F#22 Tancament ascensor 1,000 1,500 2,600 0,140 0,546

C#*D#*E#*F#23 2,000 1,000 2,600 0,140 0,728

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,000 2,600 0,140 0,728

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,000 2,600 0,140 0,364

C#*D#*E#*F#26 1,000 1,500 2,600 0,140 0,546

C#*D#*E#*F#27 1,000 1,000 2,600 0,140 0,364

C#*D#*E#*F#28 2,000 0,500 2,600 0,140 0,364

C#*D#*E#*F#29 1,000 1,500 2,600 0,140 0,546

C#*D#*E#*F#30 Tancament finestres 1,000 1,500 1,200 0,140 0,252

C#*D#*E#*F#31 1,000 1,000 1,200 0,140 0,168

C#*D#*E#*F#32 Formació caixo 1,000 1,500 2,700 0,140 0,567

C#*D#*E#*F#33 3,000 0,600 2,700 0,140 0,680

C#*D#*E#*F#34 Armaris exterior 1,000 5,000 2,700 0,140 1,890

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,000 2,700 0,140 0,756

T37 Planta Baixa

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 42

C#*D#*E#*F#38 Vestibul ascensor 1,000 1,000 2,900 0,140 0,406

C#*D#*E#*F#39 1,000 1,500 2,900 0,140 0,609

C#*D#*E#*F#40 2,000 1,000 2,900 0,140 0,812

C#*D#*E#*F#41 Paret exterior 1,000 1,200 2,900 0,140 0,487

C#*D#*E#*F#42 1,000 0,600 2,900 0,140 0,244

C#*D#*E#*F#43 Formació caixo 1,000 1,500 2,700 0,140 0,567

C#*D#*E#*F#44 3,000 0,600 2,700 0,140 0,680

C#*D#*E#*F#45 Paret mitjera 1,000 11,000 1,500 0,140 2,310

C#*D#*E#*F#46 Armari 2,000 0,600 2,000 0,140 0,336

T48 Planta Primera

C#*D#*E#*F#49 Vestibul ascensor 1,000 1,000 2,900 0,140 0,406

C#*D#*E#*F#50 1,000 1,500 2,900 0,140 0,609

C#*D#*E#*F#51 2,000 1,000 2,900 0,140 0,812

C#*D#*E#*F#52 4,000 0,600 2,900 0,140 0,974

T54 Planta Segona

C#*D#*E#*F#55 Vestibul ascensor 1,000 1,000 2,900 0,140 0,406

C#*D#*E#*F#56 1,000 1,500 2,900 0,140 0,609

C#*D#*E#*F#57 2,000 1,000 2,900 0,140 0,812

C#*D#*E#*F#58 4,000 0,600 2,900 0,140 0,974

T60 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#61 Vestibul ascensor 1,000 1,000 2,900 0,140 0,406

C#*D#*E#*F#62 1,000 1,500 2,900 0,140 0,609

C#*D#*E#*F#63 2,000 1,000 2,900 0,140 0,812

C#*D#*E#*F#64 4,000 0,600 2,900 0,140 0,974

T66 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#67 Tancament escala 1,000 2,000 2,700 0,140 0,756

C#*D#*E#*F#68 1,000 1,200 2,700 0,140 0,454

TOTAL AMIDAMENT 34,171

ut Estintolament per a passos d’instal·lacions TIPUS I, de paret d'obra ceràmica de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 20 kg/m.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat
segons detalls de projecte.

25 K4ZWU005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR
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ut Estintolament per a dobles passos d’instal·lacions TIPUS II, de paret d'obra ceràmica de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 20 kg/m, per a cada pas.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim i separació mínima entre ells 30/35cms.
- Encamisat reforç de paret ceràmica existent entre passos existent per augment de càrrega i suport de bigues , a base de
col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en quatre cares de l'element segons detall. Repicat i sanejat de la superfície
de l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i
element existent , execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ
trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert trepants
amb resina epoxica, i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i detall.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclòs estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat
segons detalls de projecte.

26 K4ZWU006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ml Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de forjat durant el procés de la retirada de xapa de compresió del forjat existent i/o
formigonat, a 1/3 i a 2/3 del la llum del forjat, a una alçària <= 3 m, amb sopandas, dormientes i puntals metalics. tot
segons indicacions de la DF.

27 E4DAUP10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 1,000 80,000 80,000

T4 Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 1,000 80,000 80,000

T7 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#8 1,000 80,000 80,000

T10 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#11 1,000 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ESTRUCTURATÍTULO 4 02
PROTECCIÓ AL FOCCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a formar un
gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc de 90 minuts (REI-90 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

1 K7D2UIG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Planta general 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#4 Entrada 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#5 Sala 1 1,000 9,800 4,200 41,160

EUR
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C#*D#*E#*F#6 Sala 2 1,000 9,800 5,200 50,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,200 9,900 51,480

T10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 Planta General 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 15,800 9,500 150,100

T15 Planta Segona

C#*D#*E#*F#16 Planta General 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#18 1,000 15,800 9,500 150,100

T20 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#21 Planta General 1,000 4,800 3,500 16,800

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#23 1,000 10,500 9,500 99,750

T25 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#26 Badalot 1,000 4,500 5,500 24,750

TOTAL AMIDAMENT 710,380

m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a formar un
gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc de 120 minuts (REI-120 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

2 K7D2UIG2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Locals 1,000 9,800 4,800 47,040

T4 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Planta general 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,200 15,500 142,600

TOTAL AMIDAMENT 225,280

m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a formar un
gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc de 180 minuts (REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

3 K7D2UIG3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 5,000 5,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en estructura metálica mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, color blanc, acabat mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola air-less fins a formar un gruix requerit i
aconseguir una resistència a el foc de 90 minuts (R-90 ') segons exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

4 K7D6UIG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 1,000 97,000 97,000

TOTAL AMIDAMENT 97,000

m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en estructura metálica mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, color blanc, acabat mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola air-less fins a formar un gruix requerit i
aconseguir una resistència a el foc de 120 minuts (R-120 ') segons exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

5 K7D6UIG2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructures metál.liques miitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix
adequat i aconseguir una resistència a el foc de 180 minuts (REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

6 K7D2UIG6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ESTRUCTURATÍTULO 4 02
REFORÇ ESTRUCTURALCAPÍTULO 03
ACTUACIÓ PUNTUAL BIGACAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Reparació de superfícies escrostonades en llocs puntuals de les biguetes de 20 a 30 cm, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components
de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures.
Inclou la p.p. d'encofrat per la formació de base de suport.

1 K45RKB10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reparacions puntuals 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ESTRUCTURATÍTULO 4 02
REFORÇ ESTRUCTURALCAPÍTULO 03
FORMACIÓ DE NERVIS UNIDIRECCIONALSCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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ml Enderroc d'entrebigat amb intereix existente entre bigues formigonades ´´in situ´´, amb el replanteig de la zona a
enderrocar, tall dels revoltons amb radial, per tal de evitar danyar els nervis unidireccionals, repicat i retirada del revoltons,
a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, muntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
ensassat amb la part inferior del forjat, formación d'ancoratge a parament vertical amb acer en barres corrugades, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, armat del nervi amb armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, amb armat segons projecte, i planos de detall, i formigonat amb formigó lleuger per a sostres amb elements
resistents industrialitzats hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, Inclou el desmuntatge del encofrat, la retirada de la runa, i tots els elements
necesaris fins a deixar la unitat acabada.

1 K214UU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entrebigat 1,000 62,500 62,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 8,250 8,250

TOTAL AMIDAMENT 70,750

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENVOLVENTTÍTULO 4 04
COBERTACAPÍTULO 01
COBERTA 1 PLANTA TERCERACAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
de tota la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6,
col.locació de junta de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de
dilatació. 

1 E5Z1UC5F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida2 E7B11M0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú
sintètic, fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

3 E763UA0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida4 E7B11E10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300
kpa, resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

5 E7C2UE08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida6 E7B11E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:47 E93A14E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

8 E9Z4A615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 88,280

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

9 E9DC1M3F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 3,200 33,280

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 5,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 88,280

ml Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic premsat sense esmaltat, col·locada amb morter de ciment 1:6, i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

10 E5ZDUH0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 2,000 10,400 20,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#4 Coberta junt escala emergencia 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,500 11,000

TOTAL AMIDAMENT 58,200

ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat
de la xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

11 E8J9U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#4 Coberta junt escala emergencia 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,800 11,600

TOTAL AMIDAMENT 39,200

u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques12 E5ZH5DJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Coberta junt escala emergencia 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat13 E7Z1JWD2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 2,000 10,400 0,200 4,160

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,200 0,200 1,280

C#*D#*E#*F#4 Coberta junt escala emergencia 2,000 10,000 0,200 4,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,500 0,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 11,640

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

14 E81126L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 0,600 6,240

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,200 0,600 3,840

C#*D#*E#*F#4 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,500 0,600 6,600

TOTAL AMIDAMENT 22,680

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

15 E898DFM0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 1,000 10,400 0,600 6,240

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,200 0,600 3,840

C#*D#*E#*F#4 Coberta junt escala emergencia 1,000 10,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,500 0,600 6,600

TOTAL AMIDAMENT 22,680

u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització. 

16 E5ZFUUQN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENVOLVENTTÍTULO 4 04
COBERTACAPÍTULO 01
COBERTA 2 COBERTA GENERALCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
de tota la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6,
col.locació de junta de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de
dilatació. 

1 E5Z1UC5F

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida2 E7B11M0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú
sintètic, fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

3 E763UA0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida4 E7B11E10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300
kpa, resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

5 E7C2UE08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida6 E7B11E0L

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:47 E93A14E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

8 E9Z4A615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

9 E9DC1M3F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 10,200 110,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 4,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 129,360

ml Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic premsat sense esmaltat, col·locada amb morter de ciment 1:6, i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

10 E5ZDUH0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 2,000 10,800 21,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 15,800 31,600

TOTAL AMIDAMENT 53,200

ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat
de la xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

11 E8J9U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 52

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 11,500 11,500

TOTAL AMIDAMENT 43,000

u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques12 E5ZH5DJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat13 E7Z1JWD2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 2,000 10,800 0,200 4,320

C#*D#*E#*F#3 2,000 15,800 0,200 6,320

TOTAL AMIDAMENT 10,640

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

14 E81126L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 1,300 14,040

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,800 1,300 20,540

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 1,300 13,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 1,300 5,200

TOTAL AMIDAMENT 52,780

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

15 E898DFM0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta General

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 10,800 1,300 14,040

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,800 1,300 20,540

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 1,300 13,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 1,300 5,200

TOTAL AMIDAMENT 52,780

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENVOLVENTTÍTULO 4 04

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 53

COBERTACAPÍTULO 01
COBERTA 3 BADALOTCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
de tota la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6,
col.locació de junta de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de
dilatació. 

1 E5Z1UC5F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 6,000 4,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida2 E7B11M0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 6,000 4,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú
sintètic, fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

3 E763UA0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 6,000 4,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida4 E7B11E10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 6,000 4,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300
kpa, resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

5 E7C2UE08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 6,000 4,500 27,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 54

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida6 E7B11E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 6,000 4,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense
adherir

7 E5113351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 6,000 4,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Ml Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament,
col.locada amb fixacions mecàniques

8 E5ZD5DC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Badalot 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Sobre badalot 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 16,300

ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat
de la xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

9 E8J9U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 Sobre badalot 1,000 2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 2,800

ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 25 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, col.locada amb fixacions mecàniques

10 E8J9U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 badalot 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,500 4,500

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 55

C#*D#*E#*F#7 Sobre badalot 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 26,200

ut Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en
calent

11 E5ZH4EN7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat12 E7Z1JWD2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 badalot 1,000 1,600 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,500 0,200 1,300

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,800 0,200 0,960

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,500 0,200 0,900

C#*D#*E#*F#7 Sobre badalot 2,000 3,000 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,800 0,200 1,120

TOTAL AMIDAMENT 5,800

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

13 E81126L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 badalot 1,000 1,600 1,000 1,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,500 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,800 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,500 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#7 Sobre badalot 2,000 3,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,800 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 29,000

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

14 E898DFM0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Badalot

C#*D#*E#*F#2 badalot 1,000 1,600 1,000 1,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,500 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,800 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,500 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#7 Sobre badalot 2,000 3,000 1,000 6,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 56

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,800 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 29,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENVOLVENTTÍTULO 4 04
FUSTERIA ALUMINICAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut F01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

1 EAF4FA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ut F01'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

2 EAF4FA02

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 57

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut F02.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

3 EAF4FA03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut F02'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

4 EAF4FA04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 58

ut F02e.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

5 EAF4FA05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut F02e'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

6 EAF4FA06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 59

ut F03.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 166x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 166x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 94x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de 166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

7 EAF4FA07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut F04.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 130x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de 130x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

8 EAF4FA08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 60

ut F05.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
130x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

9 EAF4FA09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut F09.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 172x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 172x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 100x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de 172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

10 EAF4FA13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 61

ut F10.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
100x65 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent de 100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

11 EAF4FA14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut F11.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
102x120 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals oscilo-batents de 45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

12 EAF4FA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut F12.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions totals 85x115 cm, amb trencament
de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 85x115 cm, d'una fulla oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat
amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

13 EAF4FA16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 62

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut F13.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions totals 165x100 cm, amb trencament
de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 165x100 cm, amb dues fulles iguals oscilo-batents de 80x90 cm
cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat
amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

14 EAF4FA17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut F14.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions totals 74x80 cm, amb trencament
de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80 cm, amb una fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat
amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

15 EAF4FA18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 63

ut B01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles batents de fulla oculta i fulla
fixa, de dimensions totals 170x227 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals 170x185 cm, una fula batent de 60x185 cm, i una fulla fixa de
110x185 cm, amb caixa superior de persiana superior de 170x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

16 EAF4FA19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P01.- Submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 160x220 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 105x220 cm amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de
55x220 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

17 EAF4FA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 64

ut P02.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 120x250 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215 cm amb accionament amb joc de manetes i tarja superior fixa
de 120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

18 EAF4FA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P03.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 160x210 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de
64x210 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

19 EAF4FA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna
incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

20 EC1FU241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F-01 7,000 0,650 1,200 5,460

C#*D#*E#*F#2 7,000 1,300 1,200 10,920

C#*D#*E#*F#3 F-01' 10,000 1,300 1,200 15,600

C#*D#*E#*F#4 10,000 1,300 1,200 15,600

C#*D#*E#*F#5 F-02 4,000 0,650 1,200 3,120

C#*D#*E#*F#6 4,000 1,080 1,200 5,184

C#*D#*E#*F#7 F-02' 15,000 1,080 1,200 19,440

C#*D#*E#*F#8 15,000 0,650 1,200 11,700

C#*D#*E#*F#9 F-2e 8,000 0,650 1,200 6,240

C#*D#*E#*F#10 8,000 1,080 1,200 10,368

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 65

C#*D#*E#*F#11 F-2e' 4,000 1,080 1,200 5,184

C#*D#*E#*F#12 4,000 1,080 1,200 5,184

C#*D#*E#*F#13 F-03 1,000 0,940 1,200 1,128

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,650 1,200 0,780

C#*D#*E#*F#15 F-04 2,000 0,620 1,200 1,488

C#*D#*E#*F#16 2,000 0,620 1,200 1,488

C#*D#*E#*F#17 F-05 2,000 0,620 1,200 1,488

C#*D#*E#*F#18 2,000 0,620 1,200 1,488

C#*D#*E#*F#19 F-09 2,000 1,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#20 2,000 0,650 1,200 1,560

C#*D#*E#*F#21 F-10 3,000 0,900 0,600 1,620

C#*D#*E#*F#22 F-11 1,000 0,450 1,200 0,540

C#*D#*E#*F#23 1,000 0,450 1,200 0,540

C#*D#*E#*F#24 F-12 1,000 0,750 1,050 0,788

C#*D#*E#*F#25 F-13 1,000 0,800 0,900 0,720

C#*D#*E#*F#26 1,000 0,800 0,900 0,720

C#*D#*E#*F#27 F-14 1,000 0,700 0,800 0,560

TOTAL AMIDAMENT 131,308

m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna
de seguretat laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusteria.

21 EC1GU201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 B-01 1,000 0,600 1,850 1,110

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,100 1,850 2,035

C#*D#*E#*F#3 P-01 1,000 0,550 2,200 1,210

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,050 2,200 2,310

C#*D#*E#*F#5 P-02 1,000 1,200 2,150 2,580

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,200 0,350 0,420

C#*D#*E#*F#7 P-03 1,000 0,900 2,050 1,845

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,640 2,050 1,312

TOTAL AMIDAMENT 12,822

m2 Increment económic per la incorporació de butiral translucid en vidre Stadip22 EC1FV101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F-05 2,000 0,620 1,200 1,488

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,620 1,200 1,488

C#*D#*E#*F#3 F-14 1,000 0,700 0,800 0,560

TOTAL AMIDAMENT 3,536

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 66

ut P-RF01.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
90x210 cm, i una fulla lateral fixa 30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

23 EAF4FA30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut P-RF02.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs de la casa Pyrobel 25 o equivalent, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la
Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

24 EAF4FA31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 67

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P-RF03.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 106x215 cm, compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA / Permeabilitat a
l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals 106x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de 100x210
cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
-Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer inoxidable homologats amb la sèrie subministrats
per STAC. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i
ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

25 EAF4FA50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENVOLVENTTÍTULO 4 04
SERRALLERIACAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut P04.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc
lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, porta d'una fulla batent de dimensions 90x205
cm realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, amb joc de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació
fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany
amb clau mestra.

1 EABGU037

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P05.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, de dimensions totals 135x210 cm, amb
marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, porta de dues fulles batents desiguals,
una fulla de 80x205 cm i una fulla 45x205 cm, realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs barra antipanic. acabat pintat de
tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes
de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

2 EABGU038

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 68

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P06.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de dimensions totals 90x210 cm, amb marc
lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, porta de dimensions 80x205 cm realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2
mm de gruix, col.locada, inclòs jocs de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i
dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau
mestra.

3 EABGU039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P07.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per local de gas, amb reixa de ventilació inferior i superior
segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc
lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, realitzada bastidor perimetral i interior bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate,
color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de Cia.

4 EABGU050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut P07'.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per local de residus, amb reixa de ventilació inferior i superior
segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc
lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, realitzada bastidor perimetral i interior bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate,
color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de mestra.

5 EABGU051

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 202x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

6 E6MEU115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F1 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 F1' 10,000 10,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 69

TOTAL AMIDAMENT 17,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 180x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

7 E6MEZ015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F02 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 F02' 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 180x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

8 E6MEZ016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F02e 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 F02e' 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 166x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

9 E6MEZ017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F03 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 70

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 130x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

10 E6MEZ018

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F04 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 130x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

11 E6MEUZ34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F05 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 172x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

12 E6MEZ023

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F09 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 71

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x65
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

13 E6MEZ019

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F10 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 102x125
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

14 E6MEZ026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 85x115
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

15 E6MEZ022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F12 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 72

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 165x100
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

16 E6MEZ028

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 74x80
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

17 E6MEZ029

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F14 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 170x185
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

18 E6MEZ020

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 73

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 B01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 160x220
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

19 E6MEZ052

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x250
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

20 E6MEZ053

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 74

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 160x210
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

21 E6MEZ054

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P03 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x210
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

22 E6MEZ055

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P04 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 135x210
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

23 E6MEZ056

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P05 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 75

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 90x210
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

24 E6MEZ057

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P06 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x210
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

25 E6MEZ058

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P07 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P07' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 76

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x215
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

26 E6MEZ021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-RF1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x215
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

27 E6MEZ024

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-RF2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 77

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 106x215
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

28 E6MEZ050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-RF3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Subministre i col·locació de xapa de remat per lindes i escopidor, fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de
200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 500 mm, amb aïllament, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

29 E6MEZ031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 2,000 0,500 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,800 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,500 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,500 2,000 3,000

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

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

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 Façana Nord 5,000 1,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#9 6,000 1,200 2,000 14,400

C#*D#*E#*F#10 5,000 1,200 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#12 5,000 1,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#14 6,000 1,600 2,000 19,200

C#*D#*E#*F#15 Façana Oest 2,000 1,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 101,800

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 78

ml Suministre i colocació de barana de vidre laminat per a finestres, formada per vidre laminat de seguretat de 6+6 mm de
gruix, d'una alçada de 30 cm d'alt, fixada a perfils U20.20.2 d'acer inoxidable cargolades a bancals de les finestres. Els
perfils U incorporen topall inferior.

30 KB15UBRR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F01 7,000 2,020 14,140

C#*D#*E#*F#2 F01' 10,000 2,020 20,200

C#*D#*E#*F#3 F02 4,000 1,800 7,200

C#*D#*E#*F#4 F02' 15,000 1,800 27,000

C#*D#*E#*F#5 F02e 8,000 1,800 14,400

C#*D#*E#*F#6 F02e' 4,000 1,800 7,200

C#*D#*E#*F#7 F03 1,000 1,660 1,660

C#*D#*E#*F#8 F04 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#9 F05 2,000 1,300 2,600

TOTAL AMIDAMENT 97,000

ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 100x65 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de
gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de
remat pertimetral. 

31 E6MEZ063

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F10 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 102x120 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de
gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de
remat pertimetral. 

32 E6MEZ051

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 85x105 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de
gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de
remat pertimetral. 

33 E6MEZ060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F12 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 165x100 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de
gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de
remat pertimetral. 

34 E6MEZ061

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 79

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENVOLVENTTÍTULO 4 04
PROTECCIONS SOLARSCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció solar finestres, de secció 95x30 mm,
col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al
compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada ambients cara sur,
preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons projecte

1 EAVDUG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 2,000 9,000 1,250 22,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 8,500 1,250 10,625

C#*D#*E#*F#3 Façana Est 2,000 3,500 1,250 8,750

TOTAL AMIDAMENT 41,875

m2 Subministre i col.locació de estructura de suport de la gelosia de fusta, format per estructura d'acer amb galvanitzat DX51D
Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a
escollir per DO, realitzat per xapes horitzontals, plegades en forma de L de 2 mm de gruix, col.locades a un intereix segons
projecte, per ancoratge de la lama de fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les xapes horitzontals, format per
muntants realitzats per tubulars foradats de 40x40 mm, inclou la formació en taller dels forats per la futura fixació de les
lames de fusta.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat, lacat al forn i muntat a obra sense soldadura, colocat amb
fixacions mecániques. tot segons projecte

2 K447XL01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 2,000 9,000 1,250 22,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 8,500 1,250 10,625

C#*D#*E#*F#3 Façana Est 2,000 3,500 1,250 8,750

TOTAL AMIDAMENT 41,875

ut Formació de pergola de fusta de pi de flandes, format per panell vertical de 155x210 cm i panell horitzontal de 942x162 cm,
format per lames de fusta de pi de flandes de secció 95x30 mm, col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer
tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón
tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del
color per fusta exposada ambients cara sur, col.locades sobre estructura de suport amb perfils d'acer laminat en forma de
T, fixats a pared amb placa i fixacions mecániques, inclou cargols de fixacio de la fusta amb cargols de cap avellanat
d'acer inoxidable, peus de fixació amb el paviment d'acer inoxidable, mecanització de la fusta per integració de la
estructura metálica, tirants de suport de la pergola i plaques d'ancoratge, tota l'estructura d'acer acabada pintada amb
esmalt sintetic mate, color a escollir. tot segons projecte.

3 EAVDUG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 80

ut Increment económic per formació de registre el l'estructura de la gelosia de façana per accés a bombers, amb la formació
d'una estructura desmuntable i el tall de la fusta de les lames per ajustarla al registre, dimensions segons projecte.

4 K447XL10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
ENVOLVENTTÍTULO 4 04
REVESTIMENTS EXTERIORCAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

1 K1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana Sud

C#*D#*E#*F#2 Planta general 1,000 10,500 9,500 99,750

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 1,000 15,500 3,500 54,250

C#*D#*E#*F#4 Badalot 1,000 5,500 3,500 19,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,500 2,000 7,000

T7 Façana Nord

C#*D#*E#*F#8 Façana general 1,000 20,000 17,500 350,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 15,000 3,500 52,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,500 2,500 11,250

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,000 2,000 6,000

T13 Secció Escala

C#*D#*E#*F#14 Façana general 1,000 13,800 2,800 38,640

C#*D#*E#*F#15 1,000 10,000 9,000 90,000

T17 Façana Oest

C#*D#*E#*F#18 Façana general 1,000 7,000 3,500 24,500

C#*D#*E#*F#19 1,000 13,000 14,500 188,500

C#*D#*E#*F#20 1,000 10,000 3,800 38,000

C#*D#*E#*F#21 Badalot 1,000 6,000 2,200 13,200

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,800 2,000 5,600

T24 Xemeneia

C#*D#*E#*F#25 Xemenia 2,000 9,500 1,500 28,500

TOTAL AMIDAMENT 1.026,940

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 81

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

2 K1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana Sud

C#*D#*E#*F#2 Planta general 120,000 10,500 9,500 11.970,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 120,000 15,500 3,500 6.510,000

C#*D#*E#*F#4 Badalot 120,000 5,500 3,500 2.310,000

C#*D#*E#*F#5 120,000 3,500 2,000 840,000

T7 Façana Nord

C#*D#*E#*F#8 Façana general 120,000 20,000 17,500 42.000,000

C#*D#*E#*F#9 120,000 15,000 3,500 6.300,000

C#*D#*E#*F#10 120,000 4,500 2,500 1.350,000

C#*D#*E#*F#11 120,000 3,000 2,000 720,000

T13 Secció Escala

C#*D#*E#*F#14 Façana general 120,000 13,800 2,800 4.636,800

C#*D#*E#*F#15 120,000 10,000 9,000 10.800,000

T17 Façana Oest

C#*D#*E#*F#18 Façana general 120,000 7,000 3,500 2.940,000

C#*D#*E#*F#19 120,000 13,000 14,500 22.620,000

C#*D#*E#*F#20 120,000 10,000 3,800 4.560,000

C#*D#*E#*F#21 Badalot 120,000 6,000 2,200 1.584,000

C#*D#*E#*F#22 120,000 2,800 2,000 672,000

T24 Xemeneia

C#*D#*E#*F#25 Xemenia 240,000 9,500 1,500 3.420,000

TOTAL AMIDAMENT 123.232,800

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 82

m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color A, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une
- en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 , euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i
additius especials ; i les següents característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència
sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa , resistència
a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a
10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades
mecànicament amb espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 / 0291 i valor
d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el nombre
d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques
aïllants amb base blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre alcalí
resistent, malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter
regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície
amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal
flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines orgàniques , additius
orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència sobre morter
base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm ,
color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

3 47CD6412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana Sud

C#*D#*E#*F#2 Socol planta baixa 1,000 10,500 2,200 23,100

C#*D#*E#*F#3 A deducir ventanas -1 1,700 2,000 -3,4

C#*D#*E#*F#4 -1 2,800 1,200 -3,36

C#*D#*E#*F#5 Planta Primera i Segona 1,000 21,000 7,200 151,200

C#*D#*E#*F#6 A deducir ventanas -2 9,000 1,200 -21,6

C#*D#*E#*F#7 A deduir el módul ampliació -1 10,000 6,200 -62

C#*D#*E#*F#8 Planta Tercera 1,000 15,500 3,500 54,250

C#*D#*E#*F#9 A deducir ventanas -1 10,500 1,200 -12,6

C#*D#*E#*F#10 -1 1,800 2,000 -3,6

C#*D#*E#*F#11 Badalot 1,000 5,500 3,500 19,250

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,500 2,000 7,000

T14 Façana Nord

C#*D#*E#*F#15 Façana general 1,000 20,000 17,500 350,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 15,000 3,500 52,500

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,500 2,500 11,250

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#19 A deduir finestres -5 16,800 1,200 -100,8

C#*D#*E#*F#20 -1 12,500 1,200 -15

T22 Secció Escala

C#*D#*E#*F#23 Façana general 1,000 13,800 2,800 38,640

C#*D#*E#*F#24 1,000 10,000 9,000 90,000
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T26 Façana Oest

C#*D#*E#*F#27 Façana general 1,000 7,000 3,500 24,500

C#*D#*E#*F#28 1,000 13,000 14,500 188,500

C#*D#*E#*F#29 1,000 10,000 3,800 38,000

C#*D#*E#*F#30 Badalot 1,000 6,000 2,200 13,200

C#*D#*E#*F#31 1,000 2,800 2,000 5,600

C#*D#*E#*F#32 A deduir finestres -6 1,800 1,200 -12,96

C#*D#*E#*F#33 -3 1,800 1,200 -6,48

C#*D#*E#*F#34 -2 1,400 0,800 -2,24

C#*D#*E#*F#35 -4 0,800 0,800 -2,56

C#*D#*E#*F#36 -1 1,600 2,000 -3,2

T38 Xemeneia

C#*D#*E#*F#39 Xemenia 2,000 1,000 9,500 19,000

C#*D#*E#*F#40 2,000 0,600 9,500 11,400

C#*D#*E#*F#42 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 883,590

m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color B, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une
- en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 , euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i
additius especials ; i les següents característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència
sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa , resistència
a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a
10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades
mecànicament amb espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 / 0291 i valor
d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el nombre
d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques
aïllants amb weber.therm base blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de
vidre alcalí resistent, malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència a
tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter
regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície
amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal
flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines orgàniques , additius
orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència sobre morter
base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm ,
color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

4 47CDU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 2,000 0,500 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,800 1,300 4,680

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,500 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,500 1,300 1,950

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,200 1,300 1,560
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C#*D#*E#*F#6 1,000 3,000 1,300 3,900

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,000 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#8 Façana Nord 5,000 1,000 1,300 6,500

C#*D#*E#*F#9 6,000 1,200 1,300 9,360

C#*D#*E#*F#10 5,000 1,200 1,300 7,800

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,400 1,300 1,820

C#*D#*E#*F#12 5,000 1,000 1,300 6,500

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,400 1,300 1,820

C#*D#*E#*F#14 6,000 1,600 1,300 12,480

C#*D#*E#*F#15 Façana Oest 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 65,870

M2 Subministre i col.locació de revestiment pi de flandes encadellat, col.locat sobre estructura de rastrells, amb un primer
tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón
tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del
color per fusta exposada ambients cara sur, preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. tot segons projecte

5 E83KU101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 1,000 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 2,300 6,900

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,800 2,300 4,140

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,500 1,300 0,650

TOTAL AMIDAMENT 16,290

M2 Revestiment del sistema SATE, color A, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 , consistent
en: 
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a
10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades
mecànicament amb weber.therm espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 /
0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el
nombre d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el revestiment de les
plaques aïllants amb weber.therm base blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de
fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal
de resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera
mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota
la superfície amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes
prestacions, weber.cal flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria,
resines orgàniques , additius orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm
en tres mans. l'estuc ha de presentar les següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p =
50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i
granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

6 47CDUU02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliación 2,000 3,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,800 1,000 9,800

C#*D#*E#*F#4 Coberta junt escala emergencia 2,000 5,000 1,000 10,000
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C#*D#*E#*F#5 1,000 9,400 1,000 9,400

T7 Xemeneia

C#*D#*E#*F#8 Xemenia 2,000 1,000 9,500 19,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 0,600 9,500 11,400

TOTAL AMIDAMENT 65,600

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
TANCAMENTS INTERIORSTÍTULO 4 06
RAM DE PALETACAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1 E612B51V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancament 1,000 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Recrescut planta tercera 3,000 2,500 0,500 3,750

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,200 0,500 1,200

TOTAL AMIDAMENT 14,950

m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

2 E614H8AE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Tancament façana 2,000 1,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,800 2,900 10,440

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,500 2,900 8,700

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,200 2,900 12,760

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 Tancament façana 2,000 1,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,800 2,900 10,440

C#*D#*E#*F#10 2,000 1,500 2,900 8,700

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,200 2,900 12,760

T13 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#14 Tancament façana 2,000 1,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,500 2,900 14,500

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,500 2,900 8,700

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,000 2,900 5,800

T19 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#20 Tancament escala 2,000 2,000 2,700 10,800

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,200 2,700 6,480

T23 Xemeneia
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C#*D#*E#*F#24 Formació xemeneia 2,000 1,500 9,500 28,500

C#*D#*E#*F#25 2,000 0,600 9,500 11,400

TOTAL AMIDAMENT 167,380

ml Reconstrucció del brancal aristat en l'obertura de balconera, amb paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb
ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

3 E612E102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Tancament façana 2,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,900 5,800

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Tancament façana 2,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,900 5,800

T9 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#10 Tancament façana 2,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,900 5,800

T13 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#14 Tancament escala 2,000 2,700 5,400

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,700 5,400

TOTAL AMIDAMENT 45,600

m2 Formació de rampa amb solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort

4 E5Z2FWKAUN9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Rampa 1,000 2,500 1,000 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

m2 Repicat del fossat del ascensor per l'adequació a les noves dimensions de projecte, deixant la superficie de les parets
repicades, segons les exigencies i condicions marcades pel la DO. inclou la rectificació, tallat i reparació de armadures que
poguin aflorar durant el procés de repicat,

5 K216U771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fossat ascensor 4,000 1,500 1,600 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
TANCAMENTS INTERIORSTÍTULO 4 06
TABIQUERIA SECACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 CV1.- Formació d'envà (composició 15/70/15), de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (a) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

1 E652UP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Tancament Passadis / RB-R 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#3 Divisoria RB / R 1,000 2,100 2,650 5,565

C#*D#*E#*F#4 Divisoria Rentat Olles/ Rentat Vaixella 1,000 2,600 2,650 6,890

C#*D#*E#*F#5 Tancament Bany 2 / Neteja 1,000 3,500 2,650 9,275

C#*D#*E#*F#6 Divisoria Bany 2 / Neteja 1,000 2,300 2,650 6,095

C#*D#*E#*F#7 Bany 1 1,000 2,000 2,650 5,300

T11 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#12 Tancamet Passadis / PD 1,000 5,000 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#13 Divisoria PD 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#14 Tancament Vestuaris 1,000 2,200 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#15 Tancament Vestuari Homes 1,000 2,200 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#16 Costella Vestuari Homes 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#17 Tancament Vestuaris Dones 1,000 3,800 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#18 Tancament Bany Dones 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#19 Tancament Passadis / B1 - MA 1,000 6,000 2,650 15,900

C#*D#*E#*F#20 Divisoria Bany 1/ MA 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#21 Tancament Passadis / M - Neteja 1,000 5,400 2,650 14,310

C#*D#*E#*F#22 Divisoria M / N 1,000 2,500 2,650 6,625

T25 Planta Primera

C#*D#*E#*F#26 Divisoria Bany 6 - D8 1,000 2,600 2,650 6,890

C#*D#*E#*F#27 Divisoria Bany 4 - D5 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#28 Tancament Passadis - EM2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#29 Tancament Bany 5 - D6 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#30 Divisoria B1 / D 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#31 Divisoria EM1 / D 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#32 Tancament D3 / Bany 2 1,000 3,800 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#33 Tancament Bany 2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#34 Tancament Passadis / Bany SN 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#35 Tancament D4 / Bany 3 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#36 Tancament lateral 1,000 2,000 2,650 5,300

T39 Planta Segona

C#*D#*E#*F#40 Divisoria Bany 6 - D8 1,000 2,600 2,650 6,890

C#*D#*E#*F#41 Divisoria Bany 4 - D5 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#42 Tancament Passadis - EM2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#43 Tancament Bany 5 - D6 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#44 Divisoria B1 / D 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#45 Divisoria EM1 / D 1,000 2,000 2,650 5,300
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C#*D#*E#*F#46 Tancament D3 / Bany 2 1,000 3,800 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#47 Tancament Bany 2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#48 Tancament Passadis / Bany SN 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#49 Tancament D4 / Bany 3 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#50 Tancament lateral 1,000 2,000 2,650 5,300

T53 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#54 Divisoria B4 / D6 1,000 3,500 2,650 9,275

C#*D#*E#*F#55 Divisoria D4 / B3 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#56 Divisoria B3 / D5 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#57 Divisoria B1 / Distribuidor 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#58 Divisoria EM1 / Distribuidor 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#59 Tancament D3 / B2 1,000 3,800 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#60 Divisoria B2 / Distribuidor 1,000 2,000 2,650 5,300

TOTAL AMIDAMENT 324,360

m2 CV2.- Formació d'envà (composició 13+13/48/13+13), de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques estàndard (a) de 13 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

2 E652UP02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Divisoria Gimnàs - DM 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#3 Divisoria DP - DI 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#4 Tancament Passadis DP - DI 1,000 5,400 2,650 14,310

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Tancament passadis B6-D8 1,000 6,800 2,650 18,020

C#*D#*E#*F#9 Costella porta accés D9 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#10 Tancament Porta D9 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#11 Tancament Passadis, B4/D5/D6 1,000 10,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#12 Divisoria D5/D6 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#13 Tancament Passadis, D7 1,000 3,400 2,650 9,010

C#*D#*E#*F#14 Divisoria EM2/D7 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#15 Cierre B5 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#17 Tancament D1/D2 1,000 6,500 2,650 17,225

C#*D#*E#*F#18 Divisoria D1/D2 1,000 3,100 2,650 8,215

C#*D#*E#*F#19 Divisoria D2/D3 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#20 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#21 Tancament D4 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#22 Divisoria Bany SN/B3 1,000 2,100 2,650 5,565

C#*D#*E#*F#23 Tancament D4/Passadis 1,000 3,600 2,650 9,540

T26 Planta Segona

C#*D#*E#*F#27 Tancament passadis B6-D8 1,000 6,800 2,650 18,020

EUR
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C#*D#*E#*F#28 Costella porta accés D9 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#29 Tancament Porta D9 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#30 Tancament Passadis, B4/D5/D6 1,000 10,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#31 Divisoria D5/D6 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#32 Tancament Passadis, D7 1,000 3,400 2,650 9,010

C#*D#*E#*F#33 Divisoria EM2/D7 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#34 Cierre B5 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#36 Tancament D1/D2 1,000 6,500 2,650 17,225

C#*D#*E#*F#37 Divisoria D1/D2 1,000 3,100 2,650 8,215

C#*D#*E#*F#38 Divisoria D2/D3 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#39 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#40 Tancament D4 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#41 Divisoria Bany SN/B3 1,000 2,100 2,650 5,565

C#*D#*E#*F#42 Tancament D4/Passadis 1,000 3,600 2,650 9,540

T45 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#46 Tancament Passadis / D6 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#47 1,000 2,200 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#48 Tancament Passadis / D4 1,000 4,200 2,650 11,130

C#*D#*E#*F#49 Nitxo Passadis 2,000 0,600 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#50 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#51 Tancament Passadis / D5 1,000 4,200 2,650 11,130

C#*D#*E#*F#52 Tancament D1/D2 1,000 6,500 2,650 17,225

C#*D#*E#*F#53 Divisoria D1/D2 1,000 3,100 2,650 8,215

C#*D#*E#*F#54 Divisoria D2/D3 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#55 1,000 0,800 2,650 2,120

TOTAL AMIDAMENT 410,750

m2 CV3.- Formació d'envà Ei-90, (composició 15F+15F/48/15F+15F), de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent al foc (f), a cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou
tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i
neteja, completament col.locat i llest per pintar.

3 E652UP03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Tancament passadis magatzems 1,000 7,200 2,400 17,280

C#*D#*E#*F#3 Divisories magatzems 2,000 3,400 2,400 16,320

C#*D#*E#*F#4 Tancament cuarto de manteniment 1,000 4,920 2,400 11,808

T7 Planta Soterranii -2

C#*D#*E#*F#8 Sectorització Bany 1,000 4,800 2,650 12,720

T11 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#12 Tancament Servei Vestidor Dones 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,000 2,650 2,650

EUR
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T17 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#18 Tancament Escala 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#19 1,000 1,000 2,650 2,650

T22 Planta Primera

C#*D#*E#*F#23 Divisoria Dormitori 9-Bany 4/Dormitori 5 1,000 4,920 2,650 13,038

T26 Planta Segona

C#*D#*E#*F#27 Divisoria Dormitori 9-Bany 4/Dormitori 5 1,000 4,920 2,650 13,038

TOTAL AMIDAMENT 117,329

m2 CV4.- Formació d'envà Ei-180, (composició 13F+13F+13F/70/13F+13F+13F), de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 3 plaques de 13 mm de gruix, resistents al foc (f), a cada
cara del envà, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60
mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

4 E652UP04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala Calderas 1,000 1,000 2,400 2,400

T5 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#6 Divisoria Menjador / Cuina 1,000 4,900 2,650 12,985

C#*D#*E#*F#7 Rentat de vaixella 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#8 1,000 6,500 2,650 17,225

C#*D#*E#*F#9 Tancament lateral Bany 2 / Neteja 1,000 4,500 2,650 11,925

C#*D#*E#*F#10 Tancament escala 1,000 4,800 2,650 12,720

TOTAL AMIDAMENT 67,855

m2 CV5.- Formació de trasdosat (composició 15/48), de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària
i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (a) per una cara de 15 mm, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, amb paper kraft, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

5 E652UP05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Trasdossat Bany 1 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#3 Tasdossat Bugaderia 1,000 4,600 2,650 12,190

C#*D#*E#*F#4 Trasdossat BM 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,300 2,650 8,745

C#*D#*E#*F#6 Trasdossat Rentat Vaixella / Renta Olles 1,000 5,500 2,650 14,575

T9 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#10 Trasdossat PD / PR 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#11 Vestuario Masculi 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#13 Vestuari Dones 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#14 1,000 3,400 2,650 9,010

C#*D#*E#*F#15 Trasdossat Dutxes VD 1,000 2,500 2,650 6,625
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C#*D#*E#*F#16 Trasdossat Servei 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#17 Trasdossat B1 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#18 Trasdossat MA 1,000 4,200 2,650 11,130

C#*D#*E#*F#19 Trasdossat M 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#20 Caixo 2,000 0,300 2,650 1,590

C#*D#*E#*F#21 Trasdossat Neteja 1,000 2,600 2,650 6,890

T24 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#25 Tancament Escala 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#26 2,000 1,000 2,650 5,300

T29 Planta Primera

C#*D#*E#*F#30 Trasdossat B6 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#31 Caixó 2,000 0,300 2,650 1,590

C#*D#*E#*F#32 Trasdossat B4 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#33 Trasdossat B5 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#34 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#35 Trasdossat B1 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#36 Trasdossat Distribuidor D1/D2 1,000 1,600 2,650 4,240

C#*D#*E#*F#37 1,000 0,300 2,650 0,795

C#*D#*E#*F#38 Trasdossat Distribuidor D3 1,000 0,500 2,650 1,325

C#*D#*E#*F#39 1,000 0,300 2,650 0,795

C#*D#*E#*F#40 Trasdossat B2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#41 Trasdossat Bany SN 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#42 Trasdossat Bany 3 1,000 2,000 2,650 5,300

T45 Planta Segona

C#*D#*E#*F#46 Trasdossat B6 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#47 Caixó 2,000 0,300 2,650 1,590

C#*D#*E#*F#48 Trasdossat B4 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#49 Trasdossat B5 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#50 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#51 Trasdossat B1 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#52 Trasdossat Distribuidor D1/D2 1,000 1,600 2,650 4,240

C#*D#*E#*F#53 1,000 0,300 2,650 0,795

C#*D#*E#*F#54 Trasdossat Distribuidor D3 1,000 0,500 2,650 1,325

C#*D#*E#*F#55 1,000 0,300 2,650 0,795

C#*D#*E#*F#56 Trasdossat B2 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#57 Trasdossat Bany SN 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#58 Trasdossat Bany 3 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#59 Caixó D4 2,000 0,600 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#60 1,000 0,400 2,650 1,060

T63 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#64 Trasdossat D6 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#65 Trasdossat D4 1,000 2,800 2,650 7,420

C#*D#*E#*F#66 Trasdossat B3 1,000 1,500 2,650 3,975

C#*D#*E#*F#67 1,000 0,200 2,650 0,530
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C#*D#*E#*F#68 Trasdossat B1 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#69 Trasdossat Distribuidor D1 / D2 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#70 1,000 0,300 2,650 0,795

C#*D#*E#*F#71 Trasdossat Distribuidor D3 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#72 1,000 0,400 2,650 1,060

C#*D#*E#*F#73 Trasdossat B2 1,000 2,000 2,650 5,300

TOTAL AMIDAMENT 293,620

m2 CV6.- Trasdossat autoportant amb resistència a el foc EI 120, segons UNE-EN 1364-1, sistema Extradossat Independent
Promatect-100 ´´PROMAT´´, de 98 mm de gruix, format per placa de silicat càlcic tipus tallafoc de 25 mm de gruix, formant
per dues plaques tipus tallafoc de 25 mm de gruix, cargolades directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat
formada per canals horitzontals, sòlidament fixats a terra i a l'sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm de gruix amb
una modulació de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat de l'parament vertical. Fins i tot
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta per al tractament
de juntes i massilla intumescent Promaseal-A ´´PROMAT´´. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars tant
amb la llosa de l'escala com amb el retall pel graonat. tot segons projecte.

6 E7D8UP06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Revestiment Ascensor 2,000 1,500 22,500 67,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,500 22,500 67,500

TOTAL AMIDAMENT 135,000

m2 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa hidrofuga del mateix gruix.7 E83FU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 2,000 4,960 2,400 23,808

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,920 2,400 11,808

C#*D#*E#*F#4 Manteniment 1,000 3,000 2,400 7,200

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,920 2,400 23,616

C#*D#*E#*F#6 Pas 1,000 7,000 2,400 16,800

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,800 2,400 4,320

C#*D#*E#*F#8 Magatzem general 1,000 3,670 2,400 8,808

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,310 2,400 15,888

C#*D#*E#*F#10 Cuarto de maletes 1,000 1,500 2,400 3,600

C#*D#*E#*F#11 2,000 3,310 2,400 15,888

C#*D#*E#*F#12 Maquinaria ascensor 1,000 1,800 2,400 4,320

C#*D#*E#*F#13 2,000 2,900 2,400 13,920

T16 Planta soterrani -2

C#*D#*E#*F#17 Bany 1 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,300 2,650 12,190

C#*D#*E#*F#19 Bany 2 2,000 2,600 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#20 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#21 Neteja 2,000 1,500 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#22 2,000 2,600 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#23 Rentat de vaixella 2,000 6,200 2,650 32,860

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,600 2,650 13,780
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C#*D#*E#*F#25 2,000 0,600 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#26 2,000 2,600 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#27 Preparacions 2,000 5,100 2,650 27,030

C#*D#*E#*F#28 Rebost 4,000 4,800 2,650 50,880

C#*D#*E#*F#29 Residus 2,000 3,600 2,650 19,080

C#*D#*E#*F#30 4,000 2,100 2,650 22,260

T32 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#33 Neteja 2,000 2,630 2,650 13,939

C#*D#*E#*F#34 2,000 2,400 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#35 Bany 1 2,000 2,230 2,650 11,819

C#*D#*E#*F#36 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#37 Bany 2 2,000 2,230 2,650 11,819

C#*D#*E#*F#38 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#39 Serveis Vestuari-Dones 2,000 2,230 2,650 11,819

C#*D#*E#*F#40 2,000 1,100 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#41 2,000 2,400 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#42 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#43 Vestuari Dones 2,000 4,860 2,650 25,758

C#*D#*E#*F#44 2,000 3,400 2,650 18,020

C#*D#*E#*F#45 Prevestibul Vestuaris 2,000 2,150 2,650 11,395

C#*D#*E#*F#46 2,000 1,300 2,650 6,890

C#*D#*E#*F#47 Vestuari Homes i Serveis 2,000 4,900 2,650 25,970

C#*D#*E#*F#48 4,000 2,000 2,650 21,200

T51 Planta Primera

C#*D#*E#*F#52 Bany 1 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#53 2,000 1,900 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#54 EM1 2,000 1,300 2,650 6,890

C#*D#*E#*F#55 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#56 Bany 2 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#57 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#58 Bany SN 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#59 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#60 Bany 3 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#61 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#62 Bany 4 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#63 2,000 2,800 2,650 14,840

C#*D#*E#*F#64 Bany 5 2,000 2,500 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#65 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#66 EM2 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#67 2,000 1,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#68 Bany 6 2,000 2,500 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#69 2,000 1,800 2,650 9,540

T72 Planta Segona

C#*D#*E#*F#73 Bany 1 2,000 2,000 2,650 10,600

EUR
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C#*D#*E#*F#74 2,000 1,900 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#75 EM1 2,000 1,300 2,650 6,890

C#*D#*E#*F#76 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#77 Bany 2 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#78 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#79 Bany SN 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#80 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#81 Bany 3 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#82 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#83 Bany 4 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#84 2,000 2,800 2,650 14,840

C#*D#*E#*F#85 Bany 5 2,000 2,500 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#86 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#87 EM2 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#88 2,000 1,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#89 Bany 6 2,000 2,500 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#90 2,000 1,800 2,650 9,540

T93 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#94 Bany 1 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#95 2,000 1,900 2,650 10,070

C#*D#*E#*F#96 EM1 2,000 1,300 2,650 6,890

C#*D#*E#*F#97 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#98 Bany 2 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#99 2,000 2,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#100 Bany 3 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#101 2,000 2,500 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#102 Bany 4 2,000 1,800 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#103 2,000 3,200 2,650 16,960

TOTAL AMIDAMENT 1.100,955

ut Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per
parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura
perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

8 EAQDF010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

EUR
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ut Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm9 E84A7855

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani -1 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 5,000 6,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 5,000 6,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 5,000 4,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 103,000

m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

10 E83EA482

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsio 10,000 2,650 26,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,950 7,950

TOTAL AMIDAMENT 34,450

m2 CV3.2..- Formació de trasdossat ei-90, (composició 15F+15F+15F+15F/48), de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 4 plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent al foc (f), a
uns cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm
de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

11 E652UP50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Bany 4 1,000 1,600 2,650 4,240

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,400 2,650 1,060

TOTAL AMIDAMENT 5,300

m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa
de ciment Portland de 12,5x1200x2400 mm, o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

12 E652UP4D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Trasdossat Sala de Calderes 1,000 4,800 2,400 11,520

C#*D#*E#*F#3 Trasdossat 1,000 10,000 2,400 24,000

TOTAL AMIDAMENT 35,520

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
FUSTERIES INTERIORSTÍTULO 4 07
PORTES FENOLIQUESCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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ut PF1.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 120x210 cm, de dues fulles
batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm, realitzada amb panells de compacte
fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes
d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

1 EAQDPF03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut PF1'.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 120x210 cm, de dues fulles
batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm, realitzada amb panells de compacte
fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes
d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

2 EAQDPF13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

ut PF2.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent
enrasada amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable,
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

3 EAQDPF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ut PF2-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent
enrasada per el exterior amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de
46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb
plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer
inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

4 EAQDPF12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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ut PF3.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent
enrasada amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

5 EAQDPF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ut PF3-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent
enrasada per l'exterior amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de
46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb
plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer
inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

6 EAQDPF11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ut PF7.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 90x210 cm, d'una fulla batent
enrasada amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable,
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

7 EAQDPF04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut PF5.- Subministre, muntatge i col·locació de conjunt de porta corredissa, per a un forat d'obra de 95x220 cm, format per
una porta corredissa de dimensions 90x225 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic
estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior
de la porta amb llana mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult amb doble base per allotjament de rodes
amb doble fre, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot
segons plànols de projecte.

8 EAQDPF05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

EUR
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OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
FUSTERIES INTERIORSTÍTULO 4 07
SERRALLERIACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut RF1.- subministrament i col·locació de porta telescopica automàtica de sectorització, per a una resistència a el foc EI60-c5,
de dimensions 130x210 cm,, corredissa de 2 fulles telescòpiques , de dimensions 70x210 cm cadascuna, retinguda oberta
mitjançant mecanisme electroimant, connectat a el sistema d'alarma de l'edifici per desbloqueig automàtic, amb tancament
controlat per acció de sistema dels contrapesos, o bé pel propi pes de la porta (en el cas que porti guies inclinades).
Resistència a el foc testada segons norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a partir de panells ajustats en funció de les dimensions de la porta.
Panell compost de doble xapa galvanitzada d'1 mm de gruix, farcit de llana de roca mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits. El full incorpora un perfil metàl·lic perimetral en forma d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat amb gran acabat superficial, per proporcionar una rodament
perfecta dels carros al seu interior, suspensió del full al carril gràcies a sistema carro + colgadero, sistema totalment
regulable mitjançant femelles, perfils plegats d'acer galvanitzat, contraposats en fulla i paret, preparats per albergar junta
intumescent en tota la longitud, calaix de contrapesos (enregistrable) i pal de tancament realitzats en xapa d'acer
galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte final, amortidor radial de velocitat de tancament, tirador
d'obertura / tancament embotit en el full, cobreix guies, element protector de carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada, acabada amb pintura setinada color a escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. comprovació de mides a l'obra.

1 EASAEI07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RF1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut RF2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre
de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable cilindre keso perfil europeu mestrejable
de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

2 EASAEI04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 RF2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut RF2.2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell amb electroiman , homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de
84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

3 EASAEI24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RF2.2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut RF2'.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre
de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable, cilindre keso perfil europeu mestrejable
de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

4 EASAEI05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RF2' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 100

ut RF3.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb espiells
de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada per una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

5 EASAEI08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut RF3.2- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell amb electroimans, homologada ei2 90-c5, de fulla
batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada per una fulla batent de 116x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

6 EASAEI28

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 101

ut RF4.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells
de vidre, per un buit d'obra de 100x210 cm, formada per una fulla batent de 90x205 cm, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

7 EASAEI02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut RF5.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells
de vidre, per un buit d'obra de 90x210 cm, formada per una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

8 EASAEI09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 102

ut RF6.- Suministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 162x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 75x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat
de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

9 EASAEI06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut RF7.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells
de vidre, per un buit d'obra de 85x210 cm, formada per una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

10 EASAEI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 103

ut RF8.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de 80x205 cm, i l'altre
de 40x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

11 EASAEI03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut RF9.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 160x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 75x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat
de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

12 EASAEI20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 104

ut RF10.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 170x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 80x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat
de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

13 EASAEI21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut RF11.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 65x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat
de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832 o equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

14 EASAEI25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PV1.- subministre i col.locació de conjunt de tancament de vidre de dimensions totals 215x275 cm, format per una porta de
dues fulles pivotants 180x220 cm, amb dues tarjes laterals fixes col.locades sobre un perfil perimetral d'acer inoxidable, de
dimensions 18x220 cm, amb estructura de suport d'acer en la part superior a forma de dintell ocult, reixa superior d'alumini
de dimensions 215x55 cm, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil
translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment col.locada
i acabada. comprovació de mides a obra.

15 EAM1PV01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 105

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PV2.- subministre i col.locació de tancament de vidre de dimensions totals 160x220 cm, format per una porta de dues fulles
pivotants 80x220 cm cada una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil
translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment col.locada
i acabada. comprovació de mides a obra.

16 EAM1PV02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Subministre i col.locació de tub d'acer inoxidable aisi 304, per passamans de l'escla, de diàmetre exterior d= 50 mm, 1,5
mm de gruix, col.locat sobre parament vertical amb pipetes d'acer inoxidable en forma de ´´l´´, amb pletines i cargols d'acer
inoxidable, el tub seguirà l'inclinció de l'escala i es prolongarà 30 cm en horitzontal quan sigui posible, inclús part
proporcional d'ancoratges i peces especials. 

17 EB14UI10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -3 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#4 Planta Soterrani -2 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#6 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 Planta Soterrani -1 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#10 Planta Baixa 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#12 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#13 Planta Primera 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#15 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#16 Planta Segona 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#18 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#19 Planta Tercera 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#21 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#22 Planta Coberta 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#23 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#24 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 136,800

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 106

ml Subministre i colocació de passamans recte i curvat en trobades entre passamans, realitzat amb tub foradat d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament, amb reforços d'ancoratge. 

18 EB14UPKD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 1,000 0,800 0,800

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

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 5,000

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

C#*D#*E#*F#5 Planta Segona 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#9 Planta Tercera 1,000 0,800 0,800

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

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 27,400

ut Subministre i col.locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles existent, amb sistema d'accionament
basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist per porta activa i porta pasiva, homologat segons UNE-EN
1125, instal·lat, inclou la retirada dels mecanismes actuals de la porta i la seva adaptació als nous mecanismes. 

19 EAZPUM30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
PAVIMENTSTÍTULO 4 10
PAVIMENTSCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 db, i una resistència a la compressió > 21 kpa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini, col·locada no adherida

1 E7C765F2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,960 4,920 24,403

C#*D#*E#*F#3 Manteniment 1,000 3,000 4,920 14,760

C#*D#*E#*F#4 Pas 1,000 5,500 1,500 8,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#6 Magatzem general 1,000 3,670 3,310 12,148

C#*D#*E#*F#7 Cuarto de maletes 1,000 1,500 3,310 4,965

C#*D#*E#*F#8 Maquinaria ascensor 1,000 1,800 2,910 5,238

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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AMIDAMENTS Pàg.: 107

T11 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#12 Sala 1 1,000 10,240 4,980 50,995

C#*D#*E#*F#13 Sala 2 1,000 3,210 5,030 16,146

C#*D#*E#*F#14 Passadis 1 1,000 3,110 2,100 6,531

C#*D#*E#*F#15 Passadis 2 1,000 4,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#16 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#17 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#18 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#19 Bany 1 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#20 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#21 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#22 Magatzem Bugaderia 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#23 Bugaderia 1,000 4,700 4,700 22,090

C#*D#*E#*F#24 Passadis cuina 1,000 6,500 1,200 7,800

C#*D#*E#*F#25 Rentat de vaixelles 1,000 6,200 2,500 15,500

C#*D#*E#*F#26 Cuina 1,000 4,800 5,800 27,840

C#*D#*E#*F#27 Rebost 1,000 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#28 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#29 Neveres 1,000 4,800 5,000 24,000

T32 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#33 Gimnàs 1,000 6,980 5,250 36,645

C#*D#*E#*F#34 Infermeria-Despatx tècnic 1,000 3,500 5,250 18,375

C#*D#*E#*F#35 Despatx profesional 1,000 2,650 5,250 13,913

C#*D#*E#*F#36 Despatx de direcció 1,000 2,600 5,250 13,650

C#*D#*E#*F#37 Pas general 1,000 15,790 1,600 25,264

C#*D#*E#*F#38 Magatzem 1,000 2,630 2,400 6,312

C#*D#*E#*F#39 Mortuori 1,000 4,200 2,400 10,080

C#*D#*E#*F#40 Pas 1,000 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#41 Vestibul Vestuaris 1,000 2,200 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#42 Perruqueria 1,000 2,630 2,750 7,233

C#*D#*E#*F#43 Podoleg 1,000 2,000 2,630 5,260

C#*D#*E#*F#44 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#45 Neteja 1,000 2,630 2,400 6,312

C#*D#*E#*F#46 Bany 1 1,000 2,400 1,800 4,320

C#*D#*E#*F#47 Serveis Vestuari-Dones 1,000 3,800 2,400 9,120

C#*D#*E#*F#48 Vestuari Dones 1,000 4,860 3,400 16,524

C#*D#*E#*F#49 Vestuari Homes i Serveis 1,000 4,900 2,000 9,800

T52 Planta Primera

C#*D#*E#*F#53 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#54 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#55 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#56 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#57 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#58 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 108

C#*D#*E#*F#59 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#60 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#61 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#62 Pas 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#63 1,000 10,000 1,200 12,000

C#*D#*E#*F#64 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#65 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#66 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#67 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#68 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#69 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#70 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#71 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#72 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#73 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#74 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#75 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#76 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#77 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#78 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#79 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#80 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#81 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#82 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T85 Planta Segona

C#*D#*E#*F#86 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#87 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#88 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#89 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#90 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#91 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#92 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#93 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#94 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#95 Pas 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#96 1,000 10,000 1,200 12,000

C#*D#*E#*F#97 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#98 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#99 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#100 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#101 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#102 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#103 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#104 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 109

C#*D#*E#*F#105 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#106 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#107 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#108 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#109 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#110 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#111 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#112 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#113 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#114 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#115 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T118 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#119 Dormitori 1 1,000 4,000 3,200 12,800

C#*D#*E#*F#120 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#121 Dormitori 2 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#122 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#123 Dormitori 3 1,000 3,800 2,000 7,600

C#*D#*E#*F#124 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#125 Distribuidor 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#126 Passadis 1,000 10,590 1,200 12,708

C#*D#*E#*F#127 Dormitori 4 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#128 Dormitoti 5 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#129 Dormitori 6 1,000 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#130 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#131 Passadis 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#132 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#133 Bany 1 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#134 EM1 1,000 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#135 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#136 Bany 3 1,000 1,800 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#137 Bany 4 1,000 3,400 1,800 6,120

T140 Escala

C#*D#*E#*F#141 Soterrani -3 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#142 1,000 3,800 3,800 14,440

C#*D#*E#*F#143 Soterrani -2 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#144 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#145 Soterrani -1 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#146 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#147 Planta Baixa 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#148 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#149 Planta Primera 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#150 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#151 Planta Segona 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#152 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 110

C#*D#*E#*F#153 Planta Tercera 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#154 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#155 Planta Coberta 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#156 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#157 Sortida a coberta 1,000 3,000 1,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 1.150,904

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:42 E93A14E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,960 4,920 24,403

C#*D#*E#*F#3 Manteniment 1,000 3,000 4,920 14,760

C#*D#*E#*F#4 Pas 1,000 5,500 1,500 8,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#6 Magatzem general 1,000 3,670 3,310 12,148

C#*D#*E#*F#7 Cuarto de maletes 1,000 1,500 3,310 4,965

C#*D#*E#*F#8 Maquinaria ascensor 1,000 1,800 2,910 5,238

T11 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#12 Sala 1 1,000 10,240 4,980 50,995

C#*D#*E#*F#13 Sala 2 1,000 3,210 5,030 16,146

C#*D#*E#*F#14 Passadis 1 1,000 3,110 2,100 6,531

C#*D#*E#*F#15 Passadis 2 1,000 4,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#16 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#17 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#18 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#19 Bany 1 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#20 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#21 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#22 Magatzem Bugaderia 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#23 Bugaderia 1,000 4,700 4,700 22,090

C#*D#*E#*F#24 Passadis cuina 1,000 6,500 1,200 7,800

C#*D#*E#*F#25 Rentat de vaixelles 1,000 6,200 2,500 15,500

C#*D#*E#*F#26 Cuina 1,000 4,800 5,800 27,840

C#*D#*E#*F#27 Rebost 1,000 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#28 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#29 Neveres 1,000 4,800 5,000 24,000

T32 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#33 Gimnàs 1,000 6,980 5,250 36,645

C#*D#*E#*F#34 Infermeria-Despatx tècnic 1,000 3,500 5,250 18,375

C#*D#*E#*F#35 Despatx profesional 1,000 2,650 5,250 13,913

C#*D#*E#*F#36 Despatx de direcció 1,000 2,600 5,250 13,650

C#*D#*E#*F#37 Pas general 1,000 15,790 1,600 25,264

C#*D#*E#*F#38 Magatzem 1,000 2,630 2,400 6,312

EUR
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C#*D#*E#*F#39 Mortuori 1,000 4,200 2,400 10,080

C#*D#*E#*F#40 Pas 1,000 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#41 Vestibul Vestuaris 1,000 2,200 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#42 Perruqueria 1,000 2,630 2,750 7,233

C#*D#*E#*F#43 Podoleg 1,000 2,000 2,630 5,260

C#*D#*E#*F#44 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#45 Neteja 1,000 2,630 2,400 6,312

C#*D#*E#*F#46 Bany 1 1,000 2,400 1,800 4,320

C#*D#*E#*F#47 Serveis Vestuari-Dones 1,000 3,800 2,400 9,120

C#*D#*E#*F#48 Vestuari Dones 1,000 4,860 3,400 16,524

C#*D#*E#*F#49 Vestuari Homes i Serveis 1,000 4,900 2,000 9,800

T52 Planta Primera

C#*D#*E#*F#53 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#54 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#55 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#56 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#57 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#58 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#59 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#60 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#61 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#62 Pas 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#63 1,000 10,000 1,200 12,000

C#*D#*E#*F#64 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#65 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#66 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#67 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#68 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#69 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#70 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#71 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#72 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#73 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#74 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#75 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#76 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#77 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#78 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#79 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#80 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#81 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#82 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T85 Planta Segona

C#*D#*E#*F#86 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616
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C#*D#*E#*F#87 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#88 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#89 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#90 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#91 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#92 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#93 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#94 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#95 Pas 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#96 1,000 10,000 1,200 12,000

C#*D#*E#*F#97 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#98 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#99 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#100 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#101 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#102 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#103 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#104 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#105 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#106 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

C#*D#*E#*F#107 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#108 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#109 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#110 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#111 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#112 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#113 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#114 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#115 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T118 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#119 Dormitori 1 1,000 4,000 3,200 12,800

C#*D#*E#*F#120 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#121 Dormitori 2 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#122 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#123 Dormitori 3 1,000 3,800 2,000 7,600

C#*D#*E#*F#124 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#125 Distribuidor 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#126 Passadis 1,000 10,590 1,200 12,708

C#*D#*E#*F#127 Dormitori 4 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#128 Dormitoti 5 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#129 Dormitori 6 1,000 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#130 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#131 Passadis 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#132 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300
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C#*D#*E#*F#133 Bany 1 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#134 EM1 1,000 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#135 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#136 Bany 3 1,000 1,800 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#137 Bany 4 1,000 3,400 1,800 6,120

T140 Escala

C#*D#*E#*F#141 Soterrani -3 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#142 1,000 3,800 3,800 14,440

C#*D#*E#*F#143 Soterrani -2 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#144 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#145 Soterrani -1 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#146 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#147 Planta Baixa 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#148 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#149 Planta Primera 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#150 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#151 Planta Segona 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#152 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#153 Planta Tercera 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#154 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#155 Planta Coberta 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#156 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#157 Sortida a coberta 1,000 3,000 1,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 1.150,904

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

3 E9DC172D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Sala 1 1,000 10,240 4,980 50,995

C#*D#*E#*F#3 Sala 2 1,000 3,210 5,030 16,146

C#*D#*E#*F#4 Passadis 1 1,000 3,110 2,100 6,531

C#*D#*E#*F#5 Passadis 2 1,000 4,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#6 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#7 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#8 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

T11 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#12 Gimnàs 1,000 6,980 5,250 36,645

C#*D#*E#*F#13 Infermeria-Despatx tècnic 1,000 3,500 5,250 18,375

C#*D#*E#*F#14 Despatx profesional 1,000 2,650 5,250 13,913

C#*D#*E#*F#15 Despatx de direcció 1,000 2,600 5,250 13,650

C#*D#*E#*F#16 Pas general 1,000 15,790 1,600 25,264

C#*D#*E#*F#17 Magatzem 1,000 2,630 2,400 6,312
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AMIDAMENTS Pàg.: 114

C#*D#*E#*F#18 Mortuori 1,000 4,200 2,400 10,080

C#*D#*E#*F#19 Pas 1,000 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#20 Vestibul Vestuaris 1,000 2,200 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#21 Perruqueria 1,000 2,630 2,750 7,233

C#*D#*E#*F#22 Podoleg 1,000 2,000 2,630 5,260

C#*D#*E#*F#23 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

T26 Planta Primera

C#*D#*E#*F#27 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#28 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#29 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#30 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#31 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#32 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#33 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#34 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#35 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#36 Pas 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#37 1,000 10,000 1,200 12,000

C#*D#*E#*F#38 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#39 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#41 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#42 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#43 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#44 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#45 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#46 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#47 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

T50 Planta Segona

C#*D#*E#*F#51 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#52 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#53 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#54 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#55 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#56 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#57 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#58 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#59 Dormitorio 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#60 Pas 1,000 5,200 1,800 9,360

C#*D#*E#*F#61 1,000 10,000 1,200 12,000

C#*D#*E#*F#62 Passadis general 1,000 10,500 1,200 12,600

C#*D#*E#*F#63 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#64 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#65 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860
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C#*D#*E#*F#66 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#67 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#68 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#69 Passadis 1,000 8,500 2,150 18,275

C#*D#*E#*F#70 1,000 1,500 0,600 0,900

C#*D#*E#*F#71 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

T74 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#75 Dormitori 1 1,000 4,000 3,200 12,800

C#*D#*E#*F#76 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#77 Dormitori 2 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#78 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#79 Dormitori 3 1,000 3,800 2,000 7,600

C#*D#*E#*F#80 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#81 Distribuidor 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#82 Passadis 1,000 10,590 1,200 12,708

C#*D#*E#*F#83 Dormitori 4 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#84 Dormitoti 5 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#85 Dormitori 6 1,000 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#86 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#87 Passadis 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#88 Replà escala 1,000 4,500 1,400 6,300

T91 Escala

C#*D#*E#*F#92 Soterrani -3 1,000 1,500 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#93 1,000 3,800 3,800 14,440

C#*D#*E#*F#94 Soterrani -2 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#95 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#96 Soterrani -1 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#97 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#98 Planta Baixa 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#99 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#100 Planta Primera 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#101 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#102 Planta Segona 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#103 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#104 Planta Tercera 1,000 4,500 1,500 6,750

C#*D#*E#*F#105 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#106 Planta Coberta 1,000 2,500 1,500 3,750

C#*D#*E#*F#107 Replans 2,000 1,500 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#108 Sortida a coberta 1,000 3,000 1,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 809,174

ml Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de gruix,
de color llis col·locat amb morter adhesiu

4 E9U6UZ07
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 2,000 4,960 9,920

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,920 9,840

C#*D#*E#*F#4 Manteniment 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,920 9,840

C#*D#*E#*F#6 Pas 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#8 Magatzem general 2,000 3,670 7,340

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,310 6,620

C#*D#*E#*F#10 Cuarto de maletes 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 3,310 6,620

C#*D#*E#*F#12 Maquinaria ascensor 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#13 2,000 2,900 5,800

T16 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#17 Infermeria-Despatx tècnic 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#18 2,000 5,250 10,500

C#*D#*E#*F#19 Despatx profesional 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#20 2,000 5,250 10,500

C#*D#*E#*F#21 Despatx de direcció 2,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#22 2,000 5,250 10,500

C#*D#*E#*F#23 Magatzem 2,000 2,630 5,260

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#25 Mortuori 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#26 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#27 Vestibul Vestuaris 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#28 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#29 Perruqueria 2,000 2,630 5,260

C#*D#*E#*F#30 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#31 Podoleg 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#32 2,000 2,630 5,260

T35 Planta Primera

C#*D#*E#*F#36 Dormitori 1 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#37 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#38 Distribuidor 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#39 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 2 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#41 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#42 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#43 Distribuidor 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#44 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#45 Dormitori 3 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#46 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#47 Distribuidor 2,000 1,500 3,000
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C#*D#*E#*F#48 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#49 Dormitorio 4 1,000 5,350 5,350

C#*D#*E#*F#50 2,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#51 Dormitoti 5 1,000 5,050 5,050

C#*D#*E#*F#52 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#53 Dormitori 6 1,000 2,810 2,810

C#*D#*E#*F#54 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#55 Dormitori 7 1,000 2,620 2,620

C#*D#*E#*F#56 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#57 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#58 Dormitori 8 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#59 Dormitori 9 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#60 2,000 3,200 6,400

T63 Planta Segona

C#*D#*E#*F#64 Dormitori 1 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#65 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#66 Distribuidor 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#67 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#68 Dormitori 2 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#69 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#70 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#71 Distribuidor 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#72 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#73 Dormitori 3 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#74 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#75 Distribuidor 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#76 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#77 Dormitorio 4 1,000 5,350 5,350

C#*D#*E#*F#78 2,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#79 Dormitoti 5 1,000 5,050 5,050

C#*D#*E#*F#80 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#81 Dormitori 6 1,000 2,810 2,810

C#*D#*E#*F#82 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#83 Dormitori 7 1,000 2,620 2,620

C#*D#*E#*F#84 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#85 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#86 Dormitori 8 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#87 Dormitori 9 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#88 2,000 3,200 6,400

T91 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#92 Dormitori 1 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#93 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#94 Distribuidor 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#95 2,000 1,800 3,600

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 118

C#*D#*E#*F#96 Dormitori 2 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#97 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#98 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#99 Distribuidor 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#100 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#101 Dormitori 3 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#102 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#103 Dormitorio 4 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#104 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#105 Dormitoti 5 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#106 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#107 Dormitori 6 1,000 2,810 2,810

C#*D#*E#*F#108 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#109 1,000 0,600 0,600

T112 Escala

C#*D#*E#*F#113 Soterrani -3 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#114 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#115 Replans 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#116 Soterrani -2 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#117 Replans 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#118 Soterrani -1 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#119 Replans 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#120 Planta Baixa 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#121 Replans 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#122 Planta Primera 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#123 Replans 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#124 Planta Segona 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#125 Replans 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#126 Planta Tercera 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#127 Replans 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#128 Planta Coberta 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#129 Replans 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#130 Sortida a coberta 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 538,330

m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb
additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

5 E5Z26U01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#3 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#4 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

T7 Planta Soterrani -1

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 119

C#*D#*E#*F#8 Neteja 1,000 2,630 2,400 6,312

C#*D#*E#*F#9 Bany 1 1,000 2,400 1,800 4,320

C#*D#*E#*F#10 Serveis Vestuari-Dones 1,000 3,800 2,400 9,120

C#*D#*E#*F#11 Vestuari Dones 1,000 4,860 3,400 16,524

C#*D#*E#*F#12 Vestuari Homes i Serveis 1,000 4,900 2,000 9,800

T15 Planta Primera

C#*D#*E#*F#16 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#17 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#18 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#19 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#20 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#21 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#22 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#23 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#24 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T27 Planta Segona

C#*D#*E#*F#28 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#29 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#30 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#31 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#32 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#33 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#34 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#35 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#36 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T39 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#40 Bany 1 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#41 EM1 1,000 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#42 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#43 Bany 3 1,000 1,800 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#44 Bany 4 1,000 3,400 1,800 6,120

TOTAL AMIDAMENT 146,376

m2 Subministre i col.locació de paviment vinílic homogeni antilliscant de 2,5 mm de gruix, antilliscant, amb classificació a l'us
clase 3 / clase c al lliscament segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes termosegellades en calent, certificació iso 9001 i
ecològica iso 14001 i emas, inclou part proporcional de peces especials, tot segons plànols i detalls de projecte. acabat
granit multisafe. 
Inclou la part proporcional de retorn de socols en mitja canya, perfil de transició de de cautxó, i les peces especials per
trobada amb el revestiment.

6 E9P1TA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#3 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#4 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

T7 Planta Soterrani -1

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 120

C#*D#*E#*F#8 Neteja 1,000 2,630 2,400 6,312

C#*D#*E#*F#9 Bany 1 1,000 2,400 1,800 4,320

C#*D#*E#*F#10 Serveis Vestuari-Dones 1,000 3,800 2,400 9,120

C#*D#*E#*F#11 Vestuari Dones 1,000 4,860 3,400 16,524

C#*D#*E#*F#12 Vestuari Homes i Serveis 1,000 4,900 2,000 9,800

T15 Planta Primera

C#*D#*E#*F#16 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#17 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#18 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#19 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#20 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#21 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#22 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#23 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#24 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T27 Planta Segona

C#*D#*E#*F#28 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#29 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#30 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#31 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#32 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#33 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#34 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#35 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#36 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T39 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#40 Bany 1 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#41 EM1 1,000 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#42 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#43 Bany 3 1,000 1,800 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#44 Bany 4 1,000 3,400 1,800 6,120

TOTAL AMIDAMENT 146,376

ut Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 )

7 ED51CGDM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta soterrani -2

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

C#*D#*E#*F#3 Bany 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Neteja 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Bugaderia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Rentat de vaixells 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Rentat de olles 1,000 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 121

C#*D#*E#*F#8 Preparacions 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 Residus 1,000 1,000

T12 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#13 Vestuari masculi 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 Vestuari femení 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#15 Bany 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 Neteja 1,000 1,000

T19 Planta Primera

C#*D#*E#*F#20 Bany 7,000 7,000

T23 Planta Segona

C#*D#*E#*F#24 Bany 7,000 7,000

T27 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#28 Bany 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

ml Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:88 E9VZ19AN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -3 15,000 1,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 Planta Soterrani -2 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#4 Planta Soterrani -1 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#5 Planta Baixa 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#6 Planta Primera 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#7 Planta Segona 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#8 Planta Tercera 17,000 1,500 25,500

TOTAL AMIDAMENT 175,500

ml Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per frontal i estesa de vora recta,
amb acabat llis amb estries, preu superior i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

9 E9V38Q2D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -3 15,000 1,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 Planta Soterrani -2 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#4 Planta Soterrani -1 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#5 Planta Baixa 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#6 Planta Primera 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#7 Planta Segona 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#8 Planta Tercera 17,000 1,500 25,500

TOTAL AMIDAMENT 175,500

ml Formació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum antilliscants, col·locat amb adhesiu sobre peça de graó.10 E9Z6U085

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -3 15,000 1,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 Planta Soterrani -2 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#4 Planta Soterrani -1 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#5 Planta Baixa 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#6 Planta Primera 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#7 Planta Segona 17,000 1,500 25,500

C#*D#*E#*F#8 Planta Tercera 17,000 1,500 25,500

TOTAL AMIDAMENT 175,500

ut Subministre i col.locació de entornpeu de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de
14,30 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

11 E9U69U10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -3 2,000 15,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Soterrani -2 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Soterrani -1 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Baixa 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#6 Planta Primera 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#7 Planta Segona 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#8 Planta Tercera 2,000 17,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 234,000

m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions
normals, col·locant previament el suport

12 E9Z5U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala

C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#3 Planta Segona 1,000 2,150 2,150

TOTAL AMIDAMENT 4,950

m3 Formigó, per a bancades, ha-25/p/10/iia, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

13 E45CJ8B3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 2,500 0,200 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm14 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,800 4,800 23,040

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 123

C#*D#*E#*F#3 Sales 1,000 9,800 4,800 47,040

C#*D#*E#*F#4 Escala 1,000 1,200 1,400 1,680

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 3,600 13,680

T8 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,500 4,500 29,250

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,000 4,500 31,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 10,500 4,000 42,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 5,000 9,200 46,000

TOTAL AMIDAMENT 234,190

m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18
a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material

15 F923U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,800 4,800 0,150 3,456

C#*D#*E#*F#3 Sales 1,000 9,800 4,800 0,150 7,056

C#*D#*E#*F#4 Escala 1,000 1,200 1,400 0,150 0,252

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 3,600 0,150 2,052

T7 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#8 1,000 6,500 4,500 0,150 4,388

C#*D#*E#*F#9 1,000 7,000 4,500 0,150 4,725

C#*D#*E#*F#10 1,000 10,500 4,000 0,150 6,300

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,000 9,200 0,150 6,900

TOTAL AMIDAMENT 35,129

m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2, col·locada no adherida16 E7B21A0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#3 Sales 1,000 9,800 4,800 47,040

C#*D#*E#*F#4 Escala 1,000 1,200 1,400 1,680

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 3,600 13,680

T7 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#8 Zona magatzem bugaderia 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#9 Zona bany - rentat vaixella 1,000 10,000 4,000 40,000

C#*D#*E#*F#10 Zona Bugaderia 1,000 4,500 3,300 14,850

C#*D#*E#*F#11 Zona Preparacions 1,000 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 Zona residus - escala 1,000 5,000 9,500 47,500

TOTAL AMIDAMENT 240,430

m2 Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb
bomba, inclou la p.p. de impermeabilització amb morter impermeabilitzant per penetració capilar capil.lar de 2kg/m2.

17 E936UUB1

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#3 Sales 1,000 9,800 4,800 47,040

C#*D#*E#*F#4 Escala 1,000 1,200 1,400 1,680

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 3,600 13,680

T7 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#8 Zona magatzem bugaderia 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#9 Zona bany - rentat vaixella 1,000 10,000 4,000 40,000

C#*D#*E#*F#10 Zona Bugaderia 1,000 4,500 3,300 14,850

C#*D#*E#*F#11 Zona Preparacions 1,000 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 Zona residus - escala 1,000 5,000 9,500 47,500

TOTAL AMIDAMENT 240,430

m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:5-5 mm
6x2,2 m b500t une-en 10080

18 F9Z4A615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#3 Sales 1,000 9,800 4,800 47,040

C#*D#*E#*F#4 Escala 1,000 1,200 1,400 1,680

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,800 3,600 13,680

T8 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#9 Zona magatzem bugaderia 1,000 4,800 6,800 32,640

C#*D#*E#*F#10 Zona bany - rentat vaixella 1,000 10,000 4,000 40,000

C#*D#*E#*F#11 Zona Bugaderia 1,000 4,500 3,300 14,850

C#*D#*E#*F#12 Zona Preparacions 1,000 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#13 Zona residus - escala 1,000 5,000 9,500 47,500

TOTAL AMIDAMENT 240,430

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:619 E7Z15MD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,800 3,600

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

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#6 Neteja 2,000 1,500 3,000

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

T9 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#10 Neteja 2,000 2,630 5,260

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#12 Bany 1 2,000 2,400 4,800

EUR
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PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 125

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#14 Serveis Vestuari-Dones 2,000 3,800 7,600

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#16 Vestuari Dones 2,000 4,860 9,720

C#*D#*E#*F#17 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#18 Vestuari Homes i Serveis 2,000 4,900 9,800

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,000 4,000

T21 Planta Primera

C#*D#*E#*F#22 Bany 1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#23 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#24 EM1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#25 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#26 Bany 2 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#27 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#28 Bany SN 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#29 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#30 Bany 3 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#31 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#32 Bany 4 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#33 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#34 EM2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#35 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#36 Bany 5 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#37 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#38 Bany 6 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#39 2,000 1,800 3,600

T41 Planta Segona

C#*D#*E#*F#42 Bany 1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#43 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#44 EM1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#45 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#46 Bany 2 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#47 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#48 Bany SN 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#49 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#50 Bany 3 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#51 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#52 Bany 4 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#53 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#54 EM2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#55 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#56 Bany 5 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#57 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#58 Bany 6 2,000 2,500 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 126

C#*D#*E#*F#59 2,000 1,800 3,600

T62 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#63 Bany 1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#64 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#65 EM1 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#66 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#67 Bany 2 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#68 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#69 Bany 3 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#70 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#71 Bany 4 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#72 2,000 1,800 3,600

TOTAL AMIDAMENT 266,180

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

20 E9DC1M3F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 1,000 4,960 4,920 24,403

C#*D#*E#*F#3 Manteniment 1,000 3,000 4,920 14,760

C#*D#*E#*F#4 Pas 1,000 5,500 1,500 8,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#6 Magatzem general 1,000 3,670 3,310 12,148

C#*D#*E#*F#7 Cuarto de maletes 1,000 1,500 3,310 4,965

C#*D#*E#*F#8 Maquinaria ascensor 1,000 1,800 2,910 5,238

T11 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#12 Magatzem Bugaderia 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#13 Bugaderia 1,000 4,700 4,700 22,090

C#*D#*E#*F#14 Passadis cuina 1,000 6,500 1,200 7,800

C#*D#*E#*F#15 Rentat de vaixelles 1,000 6,200 2,500 15,500

C#*D#*E#*F#16 Cuina 1,000 4,800 5,800 27,840

C#*D#*E#*F#17 Rebost 1,000 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#19 Neveres 1,000 4,800 5,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 195,354

ml Formació de canal encastada en solera per recollida de les aigues d'escorrentia, amb un diametre aproximat de 10 cm, fet
amb morter de ciment 1:6, inclou la p.p. de la embocadura per connexió amb la xarxa de desguas. 

21 E7Z1U1D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de Calderes 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#3 Sala 1,000 10,000 10,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 127

TOTAL AMIDAMENT 14,800

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTÍTULO 4 11
ARREBOSSAT I ENGUIXATSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat

1 E81121D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sala de calderes 2,000 4,900 2,400 23,520

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,800 2,400 11,520

C#*D#*E#*F#4 Sala 2,000 10,000 2,400 48,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,800 2,400 23,040

C#*D#*E#*F#6 Zona Ascensor 2,000 3,800 2,400 18,240

C#*D#*E#*F#7 2,000 5,000 2,400 24,000

TOTAL AMIDAMENT 148,320

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat2 E81131D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#3 Bugaderia 2,000 4,500 2,650 23,850

C#*D#*E#*F#4 Magatzem Bugaderia 1,000 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#5 Rentat d'Olles 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#6 Cuina 2,000 5,800 2,650 30,740

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 2,650 13,250

C#*D#*E#*F#8 Zona Neveres 2,000 7,000 2,650 37,100

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,800 2,650 12,720

T11 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#12 Vestuaris 2,000 3,200 2,650 16,960

T14 Planta Primera

C#*D#*E#*F#15 Bany 1 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#16 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#17 EM1 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#18 Bany 2 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#19 Bany SN 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#20 EM2 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#21 Bany 6 1,000 2,600 2,650 6,890

T23 Planta Segona

C#*D#*E#*F#24 Bany 1 1,000 2,000 2,650 5,300

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 128

C#*D#*E#*F#25 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#26 EM1 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#27 Bany 2 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#28 Bany SN 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#29 EM2 1,000 1,200 2,650 3,180

C#*D#*E#*F#30 Bany 6 1,000 2,600 2,650 6,890

T32 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#33 Bany 1 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#34 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#35 EM1 1,000 1,400 2,650 3,710

C#*D#*E#*F#36 Bany 2 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#37 Bany 3 1,000 1,800 2,650 4,770

C#*D#*E#*F#38 Bany 4 1,000 3,200 2,650 8,480

C#*D#*E#*F#39 1,000 1,800 2,650 4,770

TOTAL AMIDAMENT 251,220

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat
de regle

3 E81133E1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#3 Magatzem bugaderia 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,800 2,650 12,720

C#*D#*E#*F#5 Bugaderia 2,000 3,300 2,650 17,490

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,500 2,650 11,925

T10 Planta Soterani -1

C#*D#*E#*F#11 Neteja 1,000 2,400 2,650 6,360

C#*D#*E#*F#12 Perruqueria 1,000 2,750 2,650 7,288

C#*D#*E#*F#13 Podologia 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,630 2,650 6,970

C#*D#*E#*F#15 Bany Vestuari Homes 1,000 2,000 2,650 5,300

T18 Planta Primera

C#*D#*E#*F#19 Bany 1 1,000 2,630 2,650 6,970

C#*D#*E#*F#20 1,000 1,710 2,650 4,532

C#*D#*E#*F#21 Dutxa 1 1,000 1,710 2,650 4,532

C#*D#*E#*F#22 Bany 2 1,000 1,720 2,650 4,558

T25 Planta Segona

C#*D#*E#*F#26 Bany 1 1,000 2,630 2,650 6,970

C#*D#*E#*F#27 Bany 2 1,000 1,720 2,650 4,558

T30 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#31 Bany 1 1,000 2,200 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#32 1,000 1,710 2,650 4,532

C#*D#*E#*F#33 Dutxa 1,000 1,710 2,650 4,532

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 129

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,200 2,650 5,830

C#*D#*E#*F#35 Bany 2 1,000 1,540 2,650 4,081

TOTAL AMIDAMENT 149,623

M2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 r

4 E81133E4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal.lacions 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6
segons la norma une-en 13279-1

5 E8122112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Passadis 1 2,000 3,110 2,500 15,550

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,100 2,500 10,500

C#*D#*E#*F#4 Passadis 2 2,000 10,200 2,500 51,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,200 2,500 6,000

C#*D#*E#*F#6 Sala 1 2,000 10,240 2,500 51,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 4,980 2,500 24,900

C#*D#*E#*F#8 Sala 2 2,000 3,210 2,500 16,050

C#*D#*E#*F#9 2,000 5,030 2,500 25,150

T12 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#13 Gimnàs 1,000 5,250 2,500 13,125

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#15 1,000 6,980 2,500 17,450

C#*D#*E#*F#16 Enfermeria 1,000 5,250 2,500 13,125

C#*D#*E#*F#17 1,000 3,500 2,500 8,750

C#*D#*E#*F#18 Despatx Profesional 1,000 5,250 2,500 13,125

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,650 2,500 6,625

C#*D#*E#*F#20 Despatx Direcció 1,000 2,600 2,500 6,500

C#*D#*E#*F#21 1,000 5,250 2,500 13,125

C#*D#*E#*F#22 Magatzem divisoria 2,000 2,400 2,500 12,000

T25 Planta Primera

C#*D#*E#*F#26 Dormitori 1 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#28 Dormitori 2 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#29 Dormitori 3 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#30 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#31 Dormitori 4 1,000 5,350 2,500 13,375

C#*D#*E#*F#32 1,000 4,800 2,500 12,000

C#*D#*E#*F#33 Dormitori 5 1,000 5,050 2,500 12,625

C#*D#*E#*F#34 Dormitori 6 1,000 2,810 2,500 7,025

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 130

C#*D#*E#*F#35 Dormitori 7 1,000 2,620 2,500 6,550

C#*D#*E#*F#36 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#37 Dormitori 8 1,000 2,630 2,500 6,575

C#*D#*E#*F#38 1,000 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#39 Dormitori 9 1,000 3,250 2,500 8,125

C#*D#*E#*F#40 1,000 4,500 2,500 11,250

T43 Planta Segona

C#*D#*E#*F#44 Dormitori 1 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#45 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#46 Dormitori 2 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#47 Dormitori 3 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#48 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#49 Dormitori 4 1,000 5,350 2,500 13,375

C#*D#*E#*F#50 1,000 4,800 2,500 12,000

C#*D#*E#*F#51 Dormitori 5 1,000 5,050 2,500 12,625

C#*D#*E#*F#52 Dormitori 6 1,000 2,810 2,500 7,025

C#*D#*E#*F#53 Dormitori 7 1,000 2,620 2,500 6,550

C#*D#*E#*F#54 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#55 Dormitori 8 1,000 2,630 2,500 6,575

C#*D#*E#*F#56 1,000 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#57 Dormitori 9 1,000 3,250 2,500 8,125

C#*D#*E#*F#58 1,000 4,500 2,500 11,250

T61 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#62 Dormitori 1 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#63 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#64 Dormitori 2 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#65 Dormitori 3 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#66 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#67 Dormitori 4 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#68 Dormitori 5 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#69 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#70 Dormitori 6 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#71 1,000 2,800 2,500 7,000

T74 Caixa Escala

C#*D#*E#*F#75 Planta Soterrani -3 2,000 5,200 2,650 27,560

C#*D#*E#*F#76 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#77 Planta Soterrani -2 2,000 4,500 2,650 23,850

C#*D#*E#*F#78 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#79 Planta Soterrani -1 2,000 4,500 2,650 23,850

C#*D#*E#*F#80 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#81 Planta Baixa 2,000 4,000 2,650 21,200

C#*D#*E#*F#82 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#83 Planta Primera 2,000 4,500 2,650 23,850

C#*D#*E#*F#84 2,000 3,800 2,650 20,140

EUR
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C#*D#*E#*F#85 Planta Segona 2,000 4,500 2,650 23,850

C#*D#*E#*F#86 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#87 Planta Tercera 2,000 4,500 2,650 23,850

C#*D#*E#*F#88 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#89 Planta Coberta 2,000 4,500 2,650 23,850

C#*D#*E#*F#90 2,000 3,800 2,650 20,140

C#*D#*E#*F#91 Vestibul ascensor 2,000 3,000 2,650 15,900

C#*D#*E#*F#92 2,000 1,800 2,650 9,540

TOTAL AMIDAMENT 1.043,645

m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix
c6 segons la norma une-en 13279-1

6 E8122312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Zona magatzems 1,000 10,500 4,920 51,660

C#*D#*E#*F#3 Sala Calderes 1,000 4,960 4,920 24,403

T6 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#7 Llosa escala 1,000 4,500 1,400 6,300

T10 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#11 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

C#*D#*E#*F#12 Vestibul ascensor 1,000 3,800 1,800 6,840

TOTAL AMIDAMENT 106,303

m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons
la norma une-en 13279-1

7 E8122512

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Caixa escala 1,000 5,200 3,800 19,760

T4 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#5 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T7 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#8 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T10 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#11 Caixa escala 1,000 4,000 3,800 15,200

T13 Planta Primera

C#*D#*E#*F#14 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T16 Planta Segona

C#*D#*E#*F#17 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

T19 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#20 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

TOTAL AMIDAMENT 120,460

m Protecció d'aresta amb cantonera de pvc amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm8 E81Z0402

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular i obra
de fàbrica

9 E81Z5R40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Zona magatzems 1,000 10,500 4,920 51,660

C#*D#*E#*F#3 Sala Calderes 1,000 4,960 4,920 24,403

T6 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#7 Llosa escala 1,000 4,500 1,400 6,300

T10 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#11 Caixa escala 1,000 4,500 3,800 17,100

C#*D#*E#*F#12 Vestibul ascensor 1,000 3,800 1,800 6,840

TOTAL AMIDAMENT 106,303

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTÍTULO 4 11
TEIXITS I ENRAJOLATSCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,55 mm de gruix i 350 g/m2 de
massa superficial, amb una classificació al foc B-s1-d0, col·locat adherit

1 E867UB6C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 2,000 2,200 2,200 9,680

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#4 Bany 2 2,000 1,900 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,200 2,200 9,680

C#*D#*E#*F#6 Neteja 2,000 1,300 2,200 5,720

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,200 2,200 9,680

T10 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#11 Neteja 2,000 2,630 2,200 11,572

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,400 2,200 10,560

C#*D#*E#*F#13 Bany 1 2,000 2,230 2,200 9,812

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#15 Vestibul Vestuaris 2,000 2,200 2,200 9,680

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,200 2,200 5,280

C#*D#*E#*F#17 Serveis Vestuari-Dones 2,000 4,800 2,200 21,120

C#*D#*E#*F#18 2,000 3,400 2,200 14,960

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,400 2,200 10,560

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 133

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,400 2,200 10,560

C#*D#*E#*F#21 Vestuari Dones inodor 2,000 1,200 2,200 5,280

C#*D#*E#*F#22 2,000 2,300 2,200 10,120

C#*D#*E#*F#23 Vestuari Homes i Serveis 2,000 4,900 2,200 21,560

C#*D#*E#*F#24 4,000 2,000 2,200 17,600

T27 Planta Primera

C#*D#*E#*F#28 Bany 1 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#29 2,000 1,900 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#30 EM1 2,000 1,300 2,200 5,720

C#*D#*E#*F#31 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#32 Bany 2 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#33 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#34 Bany SN 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#35 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#36 Bany 3 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#38 Bany 4 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#39 2,000 2,800 2,200 12,320

C#*D#*E#*F#40 Bany 5 2,000 2,500 2,200 11,000

C#*D#*E#*F#41 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#42 EM2 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#43 2,000 1,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#44 Bany 6 2,000 2,500 2,200 11,000

C#*D#*E#*F#45 2,000 1,800 2,200 7,920

T48 Planta Segona

C#*D#*E#*F#49 Bany 1 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#50 2,000 1,900 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#51 EM1 2,000 1,300 2,200 5,720

C#*D#*E#*F#52 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#53 Bany 2 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#54 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#55 Bany SN 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#56 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#57 Bany 3 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#58 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#59 Bany 4 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#60 2,000 2,800 2,200 12,320

C#*D#*E#*F#61 Bany 5 2,000 2,500 2,200 11,000

C#*D#*E#*F#62 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#63 EM2 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#64 2,000 1,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#65 Bany 6 2,000 2,500 2,200 11,000

C#*D#*E#*F#66 2,000 1,800 2,200 7,920

T69 Planta Tercera

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 134

C#*D#*E#*F#70 Bany 1 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#71 2,000 1,900 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#72 EM1 2,000 1,300 2,200 5,720

C#*D#*E#*F#73 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#74 Bany 2 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#75 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#76 Bany 3 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#77 2,000 2,500 2,200 11,000

C#*D#*E#*F#78 Bany 4 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#79 2,000 3,200 2,200 14,080

TOTAL AMIDAMENT 609,664

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup
BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 E8251333

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Magatzem Bugaderia 2,000 4,800 2,200 21,120

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,200 2,200 14,080

C#*D#*E#*F#4 Bugaderia 2,000 4,700 2,200 20,680

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,700 2,200 20,680

C#*D#*E#*F#6 Passadis cuina 2,000 6,200 2,200 27,280

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,200 2,200 5,280

C#*D#*E#*F#8 Rentat de vaixelles 2,000 6,200 2,200 27,280

C#*D#*E#*F#9 4,000 2,500 2,200 22,000

C#*D#*E#*F#10 Preparacions - cuina 2,000 5,000 2,500 25,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 6,000 2,500 30,000

C#*D#*E#*F#12 Rebost 2,000 3,200 2,500 16,000

C#*D#*E#*F#13 2,000 2,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#14 Residus 2,000 1,500 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#16 Neveres 2,000 4,800 2,500 24,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 4,800 2,500 24,000

TOTAL AMIDAMENT 304,900

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTÍTULO 4 11
APLACATSCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 135

m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated
), acabat ´´Woods´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat, color a escollir per
df, segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells,
tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons, adhesiu. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre,
de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especial, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

1 E867FE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Sala 1 2,000 10,240 2,500 51,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,980 2,500 24,900

C#*D#*E#*F#4 Sala 2 2,000 3,210 2,500 16,050

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,030 2,500 25,150

T8 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#9 Gimnàs 2,000 6,800 2,500 34,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 5,200 2,500 26,000

T13 Planta Primera

C#*D#*E#*F#14 Dormitori 1 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#15 Dormitori 2 1,000 2,400 2,500 6,000

C#*D#*E#*F#16 Dormitori 3 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#17 Dormitori 4 1,000 3,700 2,500 9,250

C#*D#*E#*F#18 Dormitori 5 1,000 5,050 2,500 12,625

C#*D#*E#*F#19 Dormitori 6 1,000 2,810 2,500 7,025

C#*D#*E#*F#20 Dormitori 7 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#21 Dormitori 8 2,000 2,620 2,500 13,100

C#*D#*E#*F#22 Dormitori 9 1,000 4,800 2,500 12,000

T25 Planta Segona

C#*D#*E#*F#26 Dormitori 1 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#27 Dormitori 2 1,000 2,400 2,500 6,000

C#*D#*E#*F#28 Dormitori 3 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#29 Dormitori 4 1,000 3,700 2,500 9,250

C#*D#*E#*F#30 Dormitori 5 1,000 5,050 2,500 12,625

C#*D#*E#*F#31 Dormitori 6 1,000 2,810 2,500 7,025

C#*D#*E#*F#32 Dormitori 7 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#33 Dormitori 8 2,000 2,620 2,500 13,100

C#*D#*E#*F#34 Dormitori 9 1,000 4,800 2,500 12,000

T37 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#38 Dormitori 1 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#39 Dormitori 2 1,000 2,400 2,500 6,000

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 3 1,000 3,200 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#41 Dormitori 4 1,000 2,800 2,500 7,000

C#*D#*E#*F#42 Dormitori 5 1,000 3,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#43 Dormitori 6 1,000 3,200 2,500 8,000

TOTAL AMIDAMENT 389,800

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 136

m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated )
acabat ´´Larix´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df,
segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells,
tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons adhesiu. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre,
de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especialt, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

2 E867FE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Passadis 1 2,000 3,500 2,200 15,400

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,100 2,200 9,240

C#*D#*E#*F#4 Passadis 2 2,000 3,800 2,200 16,720

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,600 2,200 7,040

C#*D#*E#*F#6 Escala 1,000 4,400 2,650 11,660

T8 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#9 Passadis 1 2,000 15,790 2,200 69,476

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,600 2,200 3,520

C#*D#*E#*F#11 Passadis 2 2,000 4,800 2,200 21,120

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#13 Escala 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#14 A deduir porta -6 0,900 2,200 -11,88

T16 Planta Primera

C#*D#*E#*F#17 Passadis 1 2,000 8,000 2,200 35,200

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,200 2,200 9,680

C#*D#*E#*F#19 Passadis 2 2,000 10,000 2,200 44,000

C#*D#*E#*F#20 1,000 1,200 2,200 2,640

C#*D#*E#*F#21 2,000 5,200 2,200 22,880

C#*D#*E#*F#22 2,000 1,800 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#23 Retorns 4,000 0,400 2,200 3,520

C#*D#*E#*F#24 Escala 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#25 A deduir porta -8 0,900 2,200 -15,84

T27 Planta Segona

C#*D#*E#*F#28 Passadis 1 1,000 3,600 2,200 7,920

C#*D#*E#*F#29 1,000 1,700 2,200 3,740

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#31 1,000 3,700 2,200 8,140

C#*D#*E#*F#32 1,000 1,000 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#33 1,000 10,500 2,200 23,100

C#*D#*E#*F#34 Passadis 2 1,000 1,000 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#36 1,000 8,500 2,200 18,700

C#*D#*E#*F#37 Retorns 4,000 0,400 2,200 3,520

C#*D#*E#*F#38 Escala 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#39 A deduir porta -8 0,900 2,200 -15,84

T41 Planta Tercera

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 137

C#*D#*E#*F#42 Passadis 1 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#43 2,000 2,000 2,200 8,800

C#*D#*E#*F#44 Passadis 2 1,000 10,000 2,200 22,000

C#*D#*E#*F#45 1,000 1,200 2,200 2,640

C#*D#*E#*F#46 Retorns 4,000 0,400 2,200 3,520

C#*D#*E#*F#47 Escala 1,000 4,400 2,650 11,660

C#*D#*E#*F#48 A deduir porta -8 0,900 2,200 -15,84

TOTAL AMIDAMENT 400,136

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTÍTULO 4 11
PINTURACAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 948,000 3,000 2.844,000

TOTAL AMIDAMENT 2.844,000

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat2 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 942,000 942,000

T3 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#4 Bany 1 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#5 Magatzem Bugaderia 1,000 4,800 4,800 23,040

C#*D#*E#*F#6 Bugaderia 1,000 4,700 3,200 15,040

C#*D#*E#*F#7 Bany 2 1,000 1,800 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#8 Neteja 1,000 1,500 2,500 3,750

C#*D#*E#*F#9 Rentat de vaixelles 1,000 6,200 2,500 15,500

C#*D#*E#*F#10 Preparacions 1,000 5,000 6,000 30,000

C#*D#*E#*F#11 Rebost 1,000 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#12 Pas rebost 1,000 3,500 1,800 6,300

C#*D#*E#*F#13 Residus 1,000 3,640 2,100 7,644

C#*D#*E#*F#14 Passadis 1 1,000 3,110 2,100 6,531

C#*D#*E#*F#15 Passadis 2 1,000 10,200 1,200 12,240

C#*D#*E#*F#16 Sala 1,000 10,240 4,980 50,995

C#*D#*E#*F#17 Sala 1,000 3,210 5,030 16,146

TOTAL AMIDAMENT 1.145,386

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 138

CEL RASTÍTULO 4 12
CEL RASCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 CH1.- Subministre i col.locació de cel ras acústic continu de plaques de guix laminat, rectilini rodo 8/18 R amb perforació
tipus ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons
la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

1 E844U220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Sala 1 1,000 10,240 4,980 50,995

C#*D#*E#*F#3 Sala 2 1,000 3,210 5,030 16,146

T6 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#7 Gimnàs 1,000 6,980 5,250 36,645

T10 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#11 Vestibul 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#12 Sala 1 1,000 8,000 4,200 33,600

C#*D#*E#*F#13 Sala 2 1,000 9,600 5,200 49,920

C#*D#*E#*F#14 Sala Polivalent 1,000 9,500 5,200 49,400

TOTAL AMIDAMENT 252,066

m2 CH2.- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

2 E844UCC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Magatzem Bugaderia 1,000 4,800 3,200 15,360

C#*D#*E#*F#3 Cuina 1,000 4,800 5,800 27,840

C#*D#*E#*F#4 Rebost 1,000 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 Neveres 1,000 4,800 5,000 24,000

T9 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#10 Infermeria-Despatx tècnic 1,000 3,500 5,250 18,375

C#*D#*E#*F#11 Despatx profesional 1,000 2,650 5,250 13,913

C#*D#*E#*F#12 Despatx de direcció 1,000 2,600 5,250 13,650

C#*D#*E#*F#13 Vestibul Vestuaris 1,000 2,200 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#14 Perruqueria 1,000 2,630 2,750 7,233

C#*D#*E#*F#15 Podoleg 1,000 2,000 2,630 5,260

T18 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#19 Despatx façana 1,000 4,800 2,200 10,560

C#*D#*E#*F#20 Passadis 1,000 6,200 2,000 12,400

C#*D#*E#*F#21 Replà escala 1,000 4,200 1,400 5,880

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,000 0,800 1,600

T25 Planta Primera

EUR
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C#*D#*E#*F#26 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#27 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#28 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#29 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#30 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#31 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#32 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#33 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#34 Dormitori 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#35 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#36 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#37 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#38 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#39 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

T43 Planta Segona

C#*D#*E#*F#44 Dormitori 1 1,000 3,480 4,200 14,616

C#*D#*E#*F#45 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#46 Dormitori 2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#47 1,000 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#48 Distribuidor 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#49 Dormitori 3 1,000 3,800 2,200 8,360

C#*D#*E#*F#50 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#51 Distribuidor 1,000 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#52 Dormitori 4 1,000 5,350 2,900 15,515

C#*D#*E#*F#53 Dormitoti 5 1,000 5,050 3,000 15,150

C#*D#*E#*F#54 Dormitori 6 1,000 2,810 3,000 8,430

C#*D#*E#*F#55 Dormitori 7 1,000 2,620 3,000 7,860

C#*D#*E#*F#56 1,000 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#57 Dormitori 8 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#58 Dormitori 9 1,000 4,800 3,200 15,360

T61 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#62 Dormitori 1 1,000 4,000 3,200 12,800

C#*D#*E#*F#63 Distribuidor 1,000 3,000 1,800 5,400

C#*D#*E#*F#64 Dormitori 2 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#65 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#66 Dormitori 3 1,000 3,800 2,000 7,600

C#*D#*E#*F#67 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#68 Distribuidor 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#69 Dormitori 4 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#70 Dormitoti 5 1,000 4,100 3,000 12,300

C#*D#*E#*F#71 Dormitori 6 1,000 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#72 1,000 1,000 0,600 0,600

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 489,573

m2 CH2.2.- Formació de faixes perimetrals, de mides a replantejar a obra, en el cel ras per tal d'ajust del cel ras perforat,
realitzat amb cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (ba), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

3 E844F120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Sala 1 2,000 10,240 0,600 12,288

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,980 0,600 5,976

C#*D#*E#*F#4 Sala 2 2,000 3,210 0,200 1,284

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,030 0,200 2,012

C#*D#*E#*F#6 Passadis 1 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#7 Passadis 2 2,000 3,600 0,300 2,160

T10 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#11 Passadis 1 1,000 4,800 0,500 2,400

C#*D#*E#*F#12 Passadis 2 1,000 15,800 0,200 3,160

T14 Planta Primera

C#*D#*E#*F#15 Passadis 1 1,000 8,500 0,800 6,800

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,200 0,400 0,480

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,500 0,500 0,750

C#*D#*E#*F#18 Passadis 2 1,000 10,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#19 2,000 5,200 0,500 5,200

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#21 Pas Porta 2,000 1,400 0,300 0,840

T24 Planta Segona

C#*D#*E#*F#25 Passadis 1 1,000 8,500 0,800 6,800

C#*D#*E#*F#26 1,000 1,200 0,400 0,480

C#*D#*E#*F#27 1,000 1,500 0,500 0,750

C#*D#*E#*F#28 Passadis 2 1,000 10,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#29 2,000 5,200 0,500 5,200

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#31 Pas Porta 2,000 1,400 0,300 0,840

T34 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#35 Passadis 1 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#36 1,000 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,200 0,200 0,480

C#*D#*E#*F#38 Passadis 2 1,000 10,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#39 Pas Porta 2,000 1,400 0,300 0,840

TOTAL AMIDAMENT 86,580

m2 CH3.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, placa hidrófuga, amb acabat llis, 600x 600 mm i 15 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm
de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

4 E844UCR6
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 1 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#3 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#4 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#5 Bugaderia 1,000 4,700 4,700 22,090

C#*D#*E#*F#6 Passadis cuina 1,000 6,500 1,200 7,800

C#*D#*E#*F#7 Rentat de vaixelles 1,000 6,200 2,500 15,500

T10 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#11 Neteja 1,000 2,630 2,400 6,312

C#*D#*E#*F#12 Bany 1 1,000 2,400 1,800 4,320

C#*D#*E#*F#13 Serveis Vestuari-Dones 1,000 3,800 2,400 9,120

C#*D#*E#*F#14 Vestuari Dones 1,000 4,860 3,400 16,524

C#*D#*E#*F#15 Vestuari Homes i Serveis 1,000 4,900 2,000 9,800

T18 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#19 Bany 1 1,000 2,500 1,600 4,000

C#*D#*E#*F#20 Bany 2 1,000 2,500 1,600 4,000

C#*D#*E#*F#21 Bany 1,000 2,500 1,200 3,000

C#*D#*E#*F#22 Recepció 1,000 4,000 1,800 7,200

T25 Planta Primera

C#*D#*E#*F#26 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#27 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#28 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#29 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#30 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#31 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#32 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#33 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#34 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T37 Planta Segona

C#*D#*E#*F#38 Bany 1 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#39 EM1 1,000 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#40 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#41 Bany SN 1,000 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#42 Bany 3 1,000 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#43 Bany 4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#44 EM2 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#45 Bany 5 1,000 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#46 Bany 6 1,000 2,500 1,800 4,500

T49 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#50 Bany 1 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#51 EM1 1,000 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#52 Bany 2 1,000 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#53 Bany 3 1,000 1,800 2,500 4,500

EUR
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C#*D#*E#*F#54 Bany 4 1,000 3,400 1,800 6,120

TOTAL AMIDAMENT 209,966

m2 CH4.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 15 mm
de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654 , sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

5 E844UCR8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Passadis 1 1,000 3,600 1,200 4,320

C#*D#*E#*F#3 Passadis 2 1,000 3,000 0,600 1,800

T6 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#7 Passadis 1 1,000 4,600 1,200 5,520

C#*D#*E#*F#8 Passadis 2 1,000 15,600 1,200 18,720

T11 Planta Primera

C#*D#*E#*F#12 Passadis 1 1,000 7,500 1,200 9,000

C#*D#*E#*F#13 Passadis 2 1,000 15,600 0,600 9,360

T16 Planta Segona

C#*D#*E#*F#17 Passadis 1 1,000 7,500 1,200 9,000

C#*D#*E#*F#18 Passadis 2 1,000 15,600 0,600 9,360

T21 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#22 Passadis 1 1,000 1,800 1,200 2,160

C#*D#*E#*F#23 Passadis 2 1,000 10,000 0,600 6,000

TOTAL AMIDAMENT 75,240

m2 CH6.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície llisa de color estàndard , amb cantell recte, de 300 mm
d'ample i de llargada variable fina a 2500 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil
pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1
perfil suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim

6 E84BU081

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Bany 2 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#3 Neteja 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#4 Magatzem Bugaderia 1,000 4,700 3,000 14,100

T7 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#8 Neteja 1,000 2,630 2,400 6,312

C#*D#*E#*F#9 Bany 1 1,000 2,400 1,800 4,320

C#*D#*E#*F#10 Serveis Vestuari-Dones 1,000 3,800 2,400 9,120

C#*D#*E#*F#11 Vestuari Homes i Serveis 1,000 4,900 2,000 9,800

TOTAL AMIDAMENT 51,352

EUR
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m2 CH6.2.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 300
mm d'ample i de llargaria variable fins a 2500 mm,, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus
perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim,
amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

7 E84BUK83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Mortuori 1,000 4,200 2,400 10,080

TOTAL AMIDAMENT 10,080

m2 Cel ras continu amb una resistència al foc R-180 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3

8 E7D9UA14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ml Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat de
13 mm de gruix,  col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

9 E83FUU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Gimnàs 1,000 6,980 6,980

C#*D#*E#*F#3 Enfermeria /Despatx Medic 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#4 Despatx Profesionals 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#5 Despatx Direcció 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#6 Perruqueria 1,000 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#7 Podoleg 1,000 2,000 2,000

T10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 1 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#12 Dormitori 2 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#13 Dormitori 3 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#14 Dormitori 4 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#15 Dormitori 5 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#16 Dormitori 6 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#17 Dormitori 7 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#18 Dormitori 8 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#19 Dormitori 9 1,000 3,200 3,200

T22 Planta Segona

C#*D#*E#*F#23 Dormitori 1 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#24 Dormitori 2 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#25 Dormitori 3 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#26 Dormitori 4 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#27 Dormitori 5 1,000 5,000 5,000
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C#*D#*E#*F#28 Dormitori 6 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#29 Dormitori 7 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#30 Dormitori 8 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#31 Dormitori 9 1,000 3,200 3,200

T34 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#35 Dormitori 1 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#36 Dormitori 2 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#37 Dormitori 3 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#38 Dormitori 4 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#39 Dormitori 5 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 6 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 109,280

m2 Subministre i col·locació de tabica de plaques de guix laminat sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària, col.locats cada 40 cm, aplacat amb dues plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada
mecànicament. inclòs remat perimetral amb perfil metàl·lic, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit
per a pintar.

10 1652TAAI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Gimnàs 1,000 5,980 1,000 5,980

C#*D#*E#*F#3 Infermeria  / Despatx medic 1,000 3,500 1,000 3,500

C#*D#*E#*F#4 Despatx Profesionals 1,000 2,650 1,000 2,650

C#*D#*E#*F#5 Despatx Direcció 1,000 2,600 1,000 2,600

T8 Planta Primera

C#*D#*E#*F#9 Dormitori 1 1,000 3,480 1,000 3,480

C#*D#*E#*F#10 Dormitori 2 1,000 3,450 1,000 3,450

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 3 1,000 3,450 1,000 3,450

C#*D#*E#*F#12 Dormitori 4 1,000 2,900 1,000 2,900

C#*D#*E#*F#13 Dormitori 5 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#14 Dormitori 6 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#15 Dormitori 7 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#16 Dormitori 8 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#17 Dormitori 9 1,000 3,250 1,000 3,250

C#*D#*E#*F#18 Dormitori 10 1,000 3,250 1,000 3,250

C#*D#*E#*F#19 Sala estar 1,000 2,150 1,000 2,150

T22 Planta Segona

C#*D#*E#*F#23 Dormitori 1 1,000 3,480 1,000 3,480

C#*D#*E#*F#24 Dormitori 2 1,000 3,450 1,000 3,450

C#*D#*E#*F#25 Dormitori 3 1,000 3,450 1,000 3,450

C#*D#*E#*F#26 Dormitori 4 1,000 2,900 1,000 2,900

C#*D#*E#*F#27 Dormitori 5 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#28 Dormitori 6 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#29 Dormitori 7 1,000 3,000 1,000 3,000

EUR
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C#*D#*E#*F#30 Dormitori 8 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#31 Dormitori 9 1,000 5,000 1,000 5,000

T34 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#35 Dormitori 1 1,000 3,480 1,000 3,480

C#*D#*E#*F#36 Dormitori 2 1,000 3,450 1,000 3,450

C#*D#*E#*F#37 Dormitori 3 1,000 3,450 1,000 3,450

C#*D#*E#*F#38 Dormitori 4 1,000 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#39 Dormitori 5 1,000 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 95,320

ut Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat

11 E84ZG1A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Baixa 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Primera 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Segona 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Planta Tercera 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
APARELLS SANITARISTÍTULO 4 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació, inclou el bastidor
metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb polièster, com a suport de vàter suspès i fluxor, per encastar en mur de
fàbrica o en envà de plaques de guix, de 395 mm d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot ancoratges, colze de
desguàs de 110 mm de diàmetre i elements de connexió.

1 EJ14UU13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

ut Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada tipus meridian de la casa roca o equivalent, de
dimensions 650x530, incló s sifó ampolla d'acer inoxidable, tap amb cadeneta, suports, complet, instal.lat i provat.

2 EJ13B113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 2,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

ut Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

3 EJ23513A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta4 EC1K1501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 0,800 1,200 1,920

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 4,000 0,800 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 7,000 0,800 1,200 6,720

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 7,000 0,800 1,200 6,720

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 4,000 0,800 1,200 3,840

TOTAL AMIDAMENT 23,040

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques

5 EJ46U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

6 EJ46U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 13,000 13,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

7 EJ46U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Segona 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

8 EJ4ZU015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques9 EJ43U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500
c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

10 EJ42U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació. 

11 EJ1AKRQQ
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt. 12 EJ1ZUP5D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior
roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

13 EJ2981C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Soterrani -2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Soterrani -1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Planta Tercera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques

14 EJ46U004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Segona 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades
de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

15 EJ22113A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Segona 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR
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u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà16 EJ22X930

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Segona 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà17 EJ22R130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Segona 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de d 1/2´´
i sortida de d 1/2´´

18 EJ229116

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat, connectat i provat19 EJ22U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària,
preu mitjà, encastada a un taulell.

20 EJ18U21C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub,
amb dues entrades de maniguets

21 EJ28513G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Subministre i col.locació de taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, col·locat sobre suport mural,
estructura de suport i formació de orificis per passos de aigüera i instal.lacions.

22 EQ51UU51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 1,000 2,000 0,600 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
SERRALLERIATÍTULO 4 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Suministrament i col·locació de barret de xemeneia de ventilació, per a cobrir calaix d'obra de xemeneia, de mides
1200x600x600 mm d'acer galvanitzat, acabat lacat amb pintura al forn. tot segons projecte. 

1 EE42U006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació d'escala de gat homologada fixada a parament vertical, per a salvar una alçada de 500 cm, amb
dues potes en barres d'acer galvanitzat de 32 mm de diàmetre, i graons de la mateixa configuració cada 40 cm. inclou
anclatje amb tacs

2 E5ZZ110X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 ESCOLA BRESSOL 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Formació de estructura de suport de la xemeneia realitzat per una perfils angulars en les cantonades unides per pletines i
ancoratges a la obra de fabrica del revestiment, acabat amb dues mans de pintura antioxidant, inclou la fixació a elements
portant, tot segons projecte,

3 E5ZZUE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada amb protecció de vidre 6+6 mm, acabada pintada, formada per
passamà superior amb pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants verticals de la mateixa secció, disposats segons
planols de fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de
30x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller,
un cop ajustada es realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del posible les
soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a
escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

4 EB12UV01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

C#*D#*E#*F#2 Coberta junt ampliació 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,500 9,500

C#*D#*E#*F#4 Coberta junt escala emergencia 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,200 5,200

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

TOTAL AMIDAMENT 33,100

EUR
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ut Subministre i col.locació de porta batent d'acer galvanitzada amb protecció de vidre 6+6 mm, de dimensions 100 cm
d'ample, acabada pintada, formada per passamà superior amb pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants verticals
de la mateixa secció, disposats segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament perimetral. en
els muntants es col.locarà un perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària,
inclou la p.p. de mecanismes, pany i passador, bisagres, i tpts els elements necessaris per la seva correcte col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

5 EB12UV02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Tercera

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
ESCOMESESCAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Muntatge i desmuntatge de caixa general de protecció de 160 A per a canvi d'emplaçament, no inclou connexionat per la
companyia subministradora

1 KG1Y1110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d'emplaçament2 KG1Y2010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment

3 KG11CA32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

4 KG22TL1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000
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u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra5 KDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

6 KDKZH9C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra7 KG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment8 KGDZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

9 KGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

10 KG1PUA16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
QUADRES ELECTRICSCAPÍTULO (1) 02

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre general de distribució QGD format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

1 KG1AQ001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subquadre de distribució SQ-SC format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

2 KG1AQ0S1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subquadre de distribució SQ-PS3 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

3 KG1AQ0S2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subquadre de distribució SQ-PS1 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

4 KG1AQ0S4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Subquadre de distribució SQ-P1 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

5 KG1AQ0S5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subquadre de distribució SQ-P2 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

6 KG1AQ0S6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subquadre de distribució SQ-P3 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

7 KG1AQ0S7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subquadre de distribució SQ-PC format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

8 KG1AQ0S8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Subquadre de distribució SQ-CU-PS2 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

9 KG1AQ0S3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subquadre de distribució SQ-BU-PS2 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

10 KG1AQ0B3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
SAFATES I LINIES PRINCIPALSCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66150
de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66152 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 

1 KG2C2F440000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 268,000 268,000

TOTAL AMIDAMENT 268,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x 95/
50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 KG3124C6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3 KG3126A6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4 KG312686

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 103,000 103,000

TOTAL AMIDAMENT 103,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5 KG312666

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 321,000 321,000

TOTAL AMIDAMENT 321,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 221,000 221,000

TOTAL AMIDAMENT 221,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
ZONES COMUNS ESCALESTITOL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 656,000 656,000

TOTAL AMIDAMENT 656,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 684,000 684,000

TOTAL AMIDAMENT 684,000
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 228,000 228,000

TOTAL AMIDAMENT 228,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada4 KG151411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
SALA CALDERESTITOL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 192,000 192,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312634

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000
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TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

6 KG21251H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

7 KG21271H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

8 KG21291H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment9 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA SOTERRANI 3TITOL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 83,000 83,000

TOTAL AMIDAMENT 83,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 76,000 76,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 177,000 177,000

TOTAL AMIDAMENT 177,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

6 KG21251H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

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

7 KG21271H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment8 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA SOTERRANI 2 CUINATITOL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 492,000 492,000

TOTAL AMIDAMENT 492,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312634

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 172,000 172,000

TOTAL AMIDAMENT 172,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 753,000 753,000

TOTAL AMIDAMENT 753,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 855,000 855,000

TOTAL AMIDAMENT 855,000

EUR
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 291,000 291,000

TOTAL AMIDAMENT 291,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

7 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 171,000 171,000

TOTAL AMIDAMENT 171,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment8 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA SOTERRANI 2 BUGADERIATITOL 6 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312644

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 72,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 132,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 135,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

7 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment8 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA SOTERRANI 1TITOL 6 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 276,000 276,000

TOTAL AMIDAMENT 276,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.242,000 1.242,000

TOTAL AMIDAMENT 1.242,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 720,000 720,000

TOTAL AMIDAMENT 720,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 459,000 459,000

TOTAL AMIDAMENT 459,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 144,000 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment7 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

EUR
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OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA BAIXATITOL 6 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 465,000 465,000

TOTAL AMIDAMENT 465,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment6 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA PRIMERATITOL 6 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 312,000 312,000

TOTAL AMIDAMENT 312,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.386,000 1.386,000

TOTAL AMIDAMENT 1.386,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.110,000 1.110,000

TOTAL AMIDAMENT 1.110,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 552,000 552,000

TOTAL AMIDAMENT 552,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 KG22H711

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 222,000 222,000

TOTAL AMIDAMENT 222,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment7 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 56,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA SEGONATITOL 6 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 312,000 312,000

TOTAL AMIDAMENT 312,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.290,000 1.290,000

TOTAL AMIDAMENT 1.290,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.080,000 1.080,000

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

EUR
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 510,000 510,000

TOTAL AMIDAMENT 510,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 216,000 216,000

TOTAL AMIDAMENT 216,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment7 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 53,000 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA TERCERATITOL 6 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 264,000 264,000

TOTAL AMIDAMENT 264,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 882,000 882,000
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TOTAL AMIDAMENT 882,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 615,000 615,000

TOTAL AMIDAMENT 615,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 339,000 339,000

TOTAL AMIDAMENT 339,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment7 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS INTERIORSCAPÍTULO (1) 04
PLANTA COBERTATITOL 6 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.152,000 1.152,000

TOTAL AMIDAMENT 1.152,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 KG312634

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 132,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG312364

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 KG315124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 73,000 73,000

TOTAL AMIDAMENT 73,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 KG315134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

7 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

8 KG21291H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment9 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIONS EXTERIORSCAPÍTULO (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 KG312354

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 317,000 317,000

TOTAL AMIDAMENT 317,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra2 KG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 KG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 78,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra4 KDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 KDKZH9C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

6 KG23R715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment7 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

8 KGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA SOTERRANI 3TITOL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 28 W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster,
IP-65, muntada superficialment al sostre

1 KHB1S227

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

2 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

3 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

4 KH61RH81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA SOTERRANI 2TITOL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

1 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de
diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de
protecció IP 20, col·locat encastat

2 KH2LSI25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

3 KH22LA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

4 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

5 KH61RH81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

6 KH61RH82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

7 KH61RH83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

8 KH61RH84

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 150 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb carcasa i difusor estancs fabricats en pilicarbonat,
preu alt, col·locat superficial

9 KH61RH85

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA SOTERRANI 1TITOL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 8 W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster, IP-65,
muntada superficialment al sostre

1 KHB1S226

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

2 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de
diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de
protecció IP 20, col·locat encastat

3 KH2LSI25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

4 KH22LA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Llumenera antivandàlica LED 4,8W IP65 IK10.,alumini., 45cm5 KHNHLA25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000K placa de fixació i porta Espanyola, coberta plana i difusor de metacrilat
transparent cilíndric.precablejat, amb equip electromagnètic, tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lames
negres i sense regulació. lluminàriaClasse I, IP54 en el grup òptic, IP44 en el grup elèctric i IK10. Acabat estàndard en
Acer Galvanitzat pintat DGCLAS. 

6 KHNHSL01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

7 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

8 KH61RH81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

9 KH61RH82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

10 KH61RH83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

11 KH61RH84

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA BAIXATITOL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

1 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 176

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de
diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de
protecció IP 20, col·locat encastat

2 KH2LSI25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a paret format per:
* 10m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 10m perfil inclinat a 45º
* 10m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 2 font d'alimentació 80W IP66

3 KHB3LA24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

4 KH61RH84

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

5 KH22LA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

6 KH61RH99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

7 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 177

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

8 KH61RH81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

9 KH61RH82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

10 KH61RH83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA PRIMERATITOL 6 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de
diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de
protecció IP 20, col·locat encastat

1 KH2LSI25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1
làmpada LED de 18W, muntat superficialment en parament vertical

2 KH32LA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

3 KH61RH82

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 178

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

4 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

5 KH22LA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

6 KH61RH99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

7 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

8 KH61RC9A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

9 KH61RH81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 179

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

10 KH61RH84

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

11 KH61RH83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a paret format per:
* 1,7m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 1,7m perfil inclinat a 45º
* 1,7m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 1 font d'alimentació 80W IP66

12 KHB5LA25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA SEGONATITOL 6 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

1 KH61RC9A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

2 KH61RH99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 180

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

3 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de
diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de
protecció IP 20, col·locat encastat

4 KH2LSI25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1
làmpada LED de 18W, muntat superficialment en parament vertical

5 KH32LA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

6 KH22LA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

7 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

8 KH61RH81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 181

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

9 KH61RH82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

10 KH61RH83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

11 KH61RH84

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a paret format per:
* 1,7m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 1,7m perfil inclinat a 45º
* 1,7m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 1 font d'alimentació 80W IP66

12 KHB5LA25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA TERCERATITOL 6 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

1 KH61RC9A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 182

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

2 KH61RH99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

3 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de
diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de
protecció IP 20, col·locat encastat

4 KH2LSI25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1
làmpada LED de 18W, muntat superficialment en parament vertical

5 KH32LA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

6 KH22LA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

7 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

8 KH61RH81

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 183

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

9 KH61RH82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

10 KH61RH83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

11 KH61RH84

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
LLUMINARIESCAPÍTULO (1) 06
PLANTA COBERTATITOL 6 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

1 KH61RH99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 8 W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster, IP-65,
muntada superficialment al sostre

2 KHB1S226

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment
en parament vertical

3 KH32LA21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

4 KH22LA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

5 KH61RH80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA SOTERRANI 3TITOL 6 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

1 KG62D19J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

2 KG631156IIR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment3 KG63B152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Caixa de manteniment, d'ABS, de preu mitjà, muntada superficialment, formada per presa corrent (2P+T), 16A/250V i
presa cetac (3P+N+T), 16A/440V

4 KG61CM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

5 KG61CEF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

6 KG73DTE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA SOTERRANI 2TITOL 6 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat1 KG621192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat2 KG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat

3 KG621A72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

4 KG631156IIR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Caixa de manteniment, d'ABS, de preu mitjà, muntada superficialment, formada per presa corrent (2P+T), 16A/250V i
presa cetac (3P+N+T), 16A/440V

5 KG61CM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per
a 4 mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

6 KG61CEF9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

7 KG61CEF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

8 KG73DTE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie

9 KG73DTE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment10 KG153K32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA SOTERRANI 1TITOL 6 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat1 KG621192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

2 KG62D19J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat

3 KG621A72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

4 KG631156IIR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment5 KG63B152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 188

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

6 KG61CEF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

7 KG73DTE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie

8 KG73DTE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA BAIXATITOL 6 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat

1 KG621A72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment2 KG63B152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

3 KG73DTE1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie

4 KG73DTE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA PRIMERATITOL 6 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat1 KG621192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat2 KG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat

3 KG621A72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

4 KG631156IIR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 53,000 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

EUR
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u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per
a 4 mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

5 KG61CEF9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

6 KG61CEF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

7 KG73DTE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie

8 KG73DTE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA SEGONATITOL 6 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat1 KG621192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat2 KG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat

3 KG621A72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

4 KG631156IIR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 49,000 49,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per
a 4 mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

5 KG61CEF9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

6 KG61CEF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

7 KG73DTE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie

8 KG73DTE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01

EUR
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INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA TERCERATITOL 6 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat1 KG621192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat2 KG621G92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat

3 KG621A72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

4 KG631156IIR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per
a 4 mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

5 KG61CEF9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

6 KG61CEF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

7 KG73DTE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie

8 KG73DTE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
MECANISMESCAPÍTULO (1) 07
PLANTA COBERTATITOL 6 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

1 KG631156IIR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie

2 KG73DTE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

3 KG73DTE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 194

INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
BAIXA TENSIÓCAPÍTULO 01
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01A001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
CABLEJAT ESTRUCTURATCAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66150
de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66152 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 

1 KG2C2F440000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 127,000 127,000

TOTAL AMIDAMENT 127,000

m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66200
de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66

2 KG2C2G440000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

3 KP434A50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.697,000 5.697,000

TOTAL AMIDAMENT 5.697,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

4 KP7311E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 104,000 104,000
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TOTAL AMIDAMENT 104,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable,
col·locat. format per:
* 1 un safata soport
* 6 un panell equipat 24 RJ45 cat6a UTP
* 1 un panell telefonia 50 ports
* 10 un panell guia fuetons frontal
* 1 un regleta 8 presses schuko
* 1 un entrada cables
* 1 un entrada cables ventilació
* 121 un Fuetons RJ-45 Cat. 6A L=2m

6 KP74RA45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi
de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at,
per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

7 KP7EW100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
TELEVISIÓCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60),
guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

1 KP11AG10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i plàstic
ASA, fixada mecànicament

2 KP11F100
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix
reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m de d'alçària, fixat a una base plana, incloses les peces especials de
fixació

3 KP1ZB710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les peces
especials de fixació

4 KP1Z15E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de capçalera format per;
* 1 un 549812 T12 ALIMENTACION CONMUTADA 60W 24V-2,5A
* 1 un 508212 T12 AMP. FM 88...108MHz G35dB Vs114dBƒÊV
* 10 un 5086122121 T12 AMP. TDT 470..862MHz G50dB Vs125 C21-21
* 1 un 5069 COFRE C/ CERRADURA 648mm 14 MOD T12/ T05
* 1 un 5629 T.0X ALIMENTACION CONMUTADA 120W 24V-5A
* 3 un 563101 T.0X DVBS/ S2- COFDM 
* 1 un 7234 PROGRAMADOR UNIVERSAL 
* 1 un 5072 COFRE C/ CERRADURA 498mm 10 MOD T12/ T05 
* 9 un 4061 CARGA TERMINAL ´´F´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4087 CARGA TERM. ´´EasyF´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4171 CONECTOR ´´F´´ROSCADO C/ JUNTA (COAX.T100)

5 KP12TE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 85 cm de diàmetre,
inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament

6 KP11P3A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix , fixat a la paret, incloses les
peces especials de fixació

7 KP1ZQ040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada8 KP141222
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure
estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub

9 KP413324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 625,000 625,000

TOTAL AMIDAMENT 625,000

u Derivadors format per;
* 1 un 542703 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 21dB B
* 2 un 542603 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 16dB A
* 4 un 544402 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 12dB TA
* 1 un 5492 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 6D 16dB TA
* 6 un 544502 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 16dB A

10 KP15TE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

11 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 215,000 215,000

TOTAL AMIDAMENT 215,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
VIDEOPORTERCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub1 KP271203

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment3 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

u Sistema de videoporter munt. format per:
* 2 un Kit vídeo digital Visualtech 5H Color Compact S1 1 línia Components: Placa digital Compact T S1 101 amb mòdul
àudio / vídeo Color digital Visualtech 5H, mòdul de control digital Visualtech 5H, 1 polsador i dimensions S1 (145x130mm),
caixa encastar S1 (132x122x40 mm ), alimentador ATF-98 i 1 monitor Compact Blanc Digital Color amb mòdul de connexió
no Coaxial / Visualtech. VP706101

* 4 un Placa Compact digital T S1 101 ´´Disposa d'una finestra per a ubicació d'un mòdul d'àudio, àudio / vídeo, targeter
panoràmic o mòdul lector de proximitat. Compatible amb sistema digital i Visualtech. Distribució 1 columna / 1 fila: 1
polsador. Acabat en alumini. Requereix mòdul de control. ´´ PE421101

* 4 un Caixa d'encastar placa S1 132x122x40 mm PE105511

* 3 un Mòdul àudio / vídeo Color Visualtech 5H placa Compact ´´Mòdul d'àudio / vídeo compatible amb sistema digital
Visualtech per placa Compact08. Mòdul d'àudio amb una impedància d'altaveu de 8 ohms, una potència de -86 dB i una
sensibilitat del micròfon de -38 dB (0dB = 1V / 1Pa). Mòdul de vídeo en color amb un sensor CCD de 1/3 ´´´´, una resolució
de 450 TVL i una sensibilitat de 0,1 LUX. ´´ VP509066

* 1 un Mòdul àudio Visualtech i mòdul control Visualtech 5H Compa PE509080
 
* 3 un Mòdul de control digital Visualtech Gestiona el funcionament del sistema: àudio, vídeo, i control de comunicacions.
Element necessari per al funcionament de les plaques digitals Visualtech F ó FV. PE505021

* 4 un Font d'alimentació ATF-12 S'utilitza com alimentador principal en instal·lacions de porter analògiques, i com
alimentador auxiliar en instal·lacions digitals / Visualtech, per donar tensió a les bombetes d'il·luminació dels targeters i els
obreportes del corresponent accés. Muntatge en carril DIN. PE203005

* 5 un Selector de vídeo Universal SV-U Circuit commutador de 2 entrades i 1 sortida. Permet seleccionar el senyal de
vídeo de la càmera activa a instal·lacions amb dos accessos de videoporter. Compatible amb coaxial i parell trenat.

4 KP22PF98

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
INTRUSIÓCAPÍTULO (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida
per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12
Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment

1 KMD1PF11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de
poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària,
amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

2 KMD2PF12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub3 KMD62423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 78,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4
particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable
mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i
7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

5 KMD3PF10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
CCTVCAPÍTULO (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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u Càmera bullet HDCVI 2MP 1080p 3,6mm IR 30m IPP. Càmera impermeable. sensor 1/2.7 ´´CMOS IRC25/30ips @ 1080p
Lente fija 3,6´´. Longitud máx IR 30m 24 leds Alim. 12Vdc interior/exterior. 3 ejes. Distancia transmision hasta 240m cable
coaxial RG-59. Dimensiones ø70mmx165mm
S'inclou font d'alimentació 12V i connector BNC CRIMPAR RG-59

2 KPA1TL51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades
BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat

3 KPA6TL20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Videogravador Tri-hibrid 4 canals (2 IP) 1080P@25ips 1 HDMI HDCVI S2: soporta vídeo analógico 960H, HDCVI y 2
canales IP (hasta 1080P y 8Mbps a repartir). Grabación a tiempo real todos los canales en resolución 1080P.
Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales. Capacidad máxima de hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D
inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web.
Cliente móvil. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000
cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback
sincronizado de 36ch. Dimensiones: 325mm x 255mm x 55mm (Mini 1U) Peso 0.5Kg. Inclou Disc dur SATA de seguretat 1
Tb i connector BNC CRIMPAR RG-59

4 KPACTL47

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure
amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

5 KP415424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
MEGAFONIACAPÍTULO (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment1 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 201

m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub2 KP49U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 275,000 275,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

u Altaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta, potència 3 w (rms), pressió acústica de 91 db a 3w i 1m, de
color blanc, instal·lat encastat al sostre

3 KP351020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

u Pupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb micro omnidireccional amb flexo, senyal d'avís tipus ding-dong,
capacitat de donar missatges d'1 a 5 zones de forma simultània, amb selecció de la zona per teclat numèric, amb un
màxim de 100 zones, display de nombre de zones trucades, polsador per a enviar missatges amb indicador lluminós,
instal·lat

4 KP331001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Controlador 240 W + Micròfon Emergència. Controlador bàsic de 6 zones ampliables fins a 60. Amplificador de potència
incorporat de 240 W. Possibilitat de difusió de missatges digitals pregravats. micròfon de emergència en el panell frontal,
16 nivells de prioritat, inclòs el d'emergència. Control de volum individual per música a cada zona. Sortides i entrades de
control estàndard i d'emergència. Compleix Normativa EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation). ´´ col·locat

5 KP32PF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Amplificador de potència 120W Sortides de 100, 70 V i 8 ohms, entrada de línia balancejada i entrada de 100 V per a
funcionament esclau en línia. col·locat

6 KP31PF56

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Amplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM. col·locat7 KP31PF62

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

8 KG22H511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 202

C#*D#*E#*F#1 165,000 165,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERACAPÍTULO (1) 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat1 KP43C431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

2 KP434650

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 728,000 728,000

TOTAL AMIDAMENT 728,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 KG312324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 130,000 130,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

u Sistema Pacient-Infermera format per:
* 4 un lloc de control telefon IP 6 linies TFI-161
* 42 un Unitat de llit - 2 botons i 1 connector famella (DIN-8) LLC-202
* 42 un Pera trucada 1 botó trucada - cable 2m clanc amb connector mascle (DIN-8) LLC-210
* 8 un CENTRAL MULTI HABITACIÓ IP - 32 entrades / sortides digitals, 1 port Ethernet i 1 port RS-485 - Muntatge en carril
DIN CHC-120
* 3 un ALIMENTADOR 24V-5A FAC-070
* 1 un Unitat de control Central SRG-120
* 8 un LLICENCIA  CHC-12x SWG-051
* 1 un LICENCIA SERVIDOR - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-100
* 1 un CONFIGURACIO DE SISTEMA A FÀBRICA  IPP-303
* 8 un CONFIGURACIO DE DISPOSITIVO A FÀBRICA  IPP-305
* 4 un Switch (24p no PoE) UBIQUITI US-24-60W UNIFI.
* 7 un UNITAT DE WC - 1 TIRADOR 2M amb sistema antiestrangulament, 1 Botó de trucada infermera i 1 Botó de
cancel·lació LLC-121
* 1 un CODIFICADOR IP / TRANSMISSOR UHF BUSCA PAG-010
* 1 un ANTENA UHF OMNIDIRECCIONAL 200W PAG-012
* 3 un BUSCAPERSONAS UHF PAG-020
* 1 un LICENCIA SERVIDOR INTEGRACION BUSCAPERSONAS - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-180
* 3 un LICENCIA PAGER INTEGRACION BUSCAPERSONAS - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-185
Col·locat, instal·lat i posada en servei

4 KP23ALD1

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 203

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
CONTROL ACCES CUINA PS2CAPÍTULO (1) 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Kit teclat Components: Placa tecles amb dimensions S1 (145x130 mm.), Caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) I
alimentador ATF-12. , muntada superficialment i posada en servei

1 KMDWPF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pany elèctric de clau tubular, muntat en caixa2 KMDW100C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3 KG22H711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SENYALS FEBLESCAPÍTULO 02
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 204

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CONTROL CENTRALITZATCAPÍTULO 03
ELEMENTS DE CAMPCAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A
25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 331.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

1 KEV2C004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA. ELEMENT SENSIBLE
NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A
60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 341 + TTPO 511. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

2 KEV2C003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE INTERRUPTOR DE CABAL PER A LÍQUID . MUNTATGE ROSCA G 1´´ MASCLE.
PRESSIÓ MÀXIMA 11 BAR. PALETA ACER INOXIDABLE AISI 316L. TEMP AMBIENT -40 A 85ºCPROTECCIÓ IP65.
TEMP MÀXIMA FLUID 120ºC. MODEL: DBSF. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

3 KEV2C801

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT LIMITADOR DE TEMPERATURA DE FUMS HOMOLOGAT.
INDICADOR DE TEMPERATURA INCORPORAT. REARMAMENT MANUAL. ALIMENTACIÓ 220V CA. INCLOS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

4 KEVC1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10
KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC.
PROTECCIÓ IP67. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

5 KEV2C002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 205

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500 PA.
DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES
PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

6 KEV2C701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA
FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC.
PROTECCIÓ IP 43. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

7 KEVC0407

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COMPTADOR ENERGIA TERMICA INCLOU: CAUDALIMETRE PER
ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 25, SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA,
MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP. 

8 KEVC0461

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA
FEMELLA 1 1/2´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2
JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL.
CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 22 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ
(KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V
(RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT 65 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE
MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ. COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

9 KN71C507

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CONTROL CENTRALITZATCAPÍTULO 03
QUADRE DE CONTROLCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

1 KEVC5001

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 206

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CONTROL CENTRALITZATCAPÍTULO 03
SCADA SUPERVISIÓCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL BACnet AMB ACCÈS A TOTA LA XARXA. PANTALLA TACTIL
COLOR 7''. MUNTATGE A TAPA DE QUADRE O MURAL DE SUPERFICIE. ALIMENTACIÓ 24V CA 100 MA.
COMUNICACIÓ BACnet ETHERNET. ACCÈS A DADES DE CONTROLADORS PER PRESENTACIÓ SOBRE
ESQUEMES DE PRINCIPI PERSONALITZABLES A LA INSTAL.LACIÓ. MODIFICACIÓ DE DADES PROTEGIDA PER
CODIS D'ACCÉS. PANTALLA TÀCTIL AMB VISUALITZACIÓ DE FUNCIONS. MAPA DE XARXA AMB VISUALITZACIÓ
D'ESTAT DE TOTS ELS EQUIPS. RECEPCIÓ D'ALARMES. VISUALITZACIÓ D' HISTORICS DE CONTROLADORS EN
GRÀFIC X-Y. ACCÈS A PROGRAMES HORARIS, DATA I HORA I CALENDARI DE FESTIUS DE TOTS ELS
CONTROLADORS. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1 EEV52302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES:
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips
instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

2 EEV5C500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CONTROL CENTRALITZATCAPÍTULO 03
CONTROL RADIADORSCAPÍTULO (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 207

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT ELECTRONIC DE AMBIENT,  PER A CALEFACCIÓ. 230VCA 4A. 
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

1 KEVC0501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 1/2´´
PN16. KVS 1.6, DP 250 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

2 KN71C101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 3/4´´
PN16. KVS 2,5. DP 100 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

3 KN71C102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 1´´
PN16. KVS 4. COS DP 100 KPA. EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

4 KN71C103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CONTROL CENTRALITZATCAPÍTULO 03
CANALITZACIONS I CABLEJATCAPÍTULO (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UN Subm. i col. de cablejat i canalitzacions secundàries de control necessari per a tot el control centralitzat format per:
* Cable de 2x1 mm2. per les entrades i sortides digitals.
* Cable de 3x1 apantallat per les entrades i sortides anal.lògiques.
* Cable de 3x1 ó 2x2 trenat i apantallat per a bus N2.
* Cable RG58 per a bus N1.
* bus bacnet. cable de 2 fils trenat i apantallat tipus belden 9182 o similar topología: bus. model: bus bacnet. marca:
controlli. 
Instal.lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de pvc corrugat en falsos sostres. es considera l'aprofitament de
safates existents.
S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge, caixes de derivació, tub de protecció blindat i tot el material necessàri per el
seu correcte funcionament. 

1 PAAUCA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CONTROL CENTRALITZATCAPÍTULO 03
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
DETECCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 04
CENTRALCAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica, de 2 llaços no ampliable. Compleix normativa europea EN-54.
Sistema compacte amb font d'alimentació de 3 A incorporada i capacitat de 2 llaços de detecció intel · ligent, 4 circuits
d'entrada i sortida configurables i programables i 2 circuits de 24 Vcc per a alimentació d'equips extermos. Inclou els
algorismes AWACS per realitzar la gestió i el control dels sensors làser VIEW de detecció ultra ràpida. S'inclouen dues
bateries PS-1212 de 12V. 12 Ah, material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.

1 KM12A047

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
DETECCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 04
ELEMENTS DE CAMPCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subm. i col. de detector de fum òptic, detecció analògica amb algorismes de processament dels senyals captats pel
detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i
adreçament manual decádico, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb aïllador
incorporat. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2. S'inclou base B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

1 KM112121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Sum. i col. de detector tèrmic d'alta temperatura 78º, analògic, per a ambients on existeixen canvis bruscos de temperatura
en certs períodes de temps, amb funcions de test manual, automàtic i adreçament decádico (01-99), amb dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx. 20-30 m2. S'inclou base
B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

2 KM112521

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Sum. i col. de sirena exterior, bitonal òptic-acústica de color vermell amb rètol de ´´FOC´´, potència de 105 dB, alimentació
24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 KM132313

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sum. i col. de sirena interior analògica de color vermell. Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. Amb aïllador incorporat. S'inclou
base B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

4 KM132314

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Sum. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa per a sistema analògic intel · ligent. Adreçament simple
mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament
mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge.

5 KM1421D3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc IP55 (sonda catalítica) per a gas Metà. S'inclou mòdul i p.p.
de material auxiliar de muntatge.

6 KM112125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Sub. i col. de mòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d' entrada per la supervisió de senyals analògiques de 4-20 mA
procedents de detectors de gasos inflamables o tòxics. Incorpora direccionament decàdic (1-99) i es connecta directament
al llaç de comunicacions analògiques, ocupant 3 direccions consecutives de detectors. Inclou caixa de plàstic per a
muntatge en superfície. Requereix alimentació auxiliar de 24 Vcc 22 mA (mòdul) + detector de gas. Dimensions en mm:
125 (ample) x 85 (alt) x 60 (fons).

Totalment instal·lat, programat i funcionant. S'inclou  p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

7 KM112126

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subm. i col. de retenedor per a porta talla-focs de 50 kg/445N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig.
L'equip actua quan es deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

8 KM112128

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Subm. i col. de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d'entrada supervisat per a la monitorització d'equips d'alarma o
de senyals tècniques que disposin de contacte lliure de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led
d'indicació d'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat 0786-CPD-20342. S'inclou caixa de
superficie M200SMB i p.p. de material auxiliar de muntatge.

9 KM112124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Sum. i col. de mòdul control direccionable, amb 6 circuits de sortida en forma de relé. Per a l'activació de portes, comportes
tallafocs, atur d'ascensors, etc S'inclou caixa plàstica V0 multimódulos SMBW-V0 i pp de material auxiliar per al seu
muntatge.

10 KM112123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

11 KMSB3151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
DETECCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 04
CANALITZACIONS I CABLEJATCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment1 KG151532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 146,000 146,000

TOTAL AMIDAMENT 146,000

EUR
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2 KG22H815

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 854,000 854,000

TOTAL AMIDAMENT 854,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

3 KG21H81J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 95,000 95,000

TOTAL AMIDAMENT 95,000

M Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, de color vermell i coure polit flexible, classe 1, de 2x2'5 mm², amb
funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i
baixa corrosivitat.

4 KG311162

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.898,000 1.898,000

TOTAL AMIDAMENT 1.898,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
DETECCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 04
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ADI1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 05
B.I.E.CAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3
mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

1 KF11H822
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 88,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 88,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9
mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 KF11HB22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20
m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar
encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

3 KM237BBG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

4 KMSB3151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

5 KFB1C425

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 05
EXTINTORSCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

1 KMSB3151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment2 KM31351K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

3 KM31261K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 05
EXTINCIÓ AUTOMÀTICA BUGADERIACAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sum. i Col. de Kit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54 i EN12094. inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base de muntatge.
S'inclou cable bus d'unió entre els elements de camp i la central i pp d'accessoris per al seu muntatge. Inclou mitjans
auxiliars.

1 KM241A2D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. de cilindre modular de 80 litres de capacitat FORCE 500 SEVO SYSTEMS o similar, soldat, amb acabat RAL
3002, certificat TPED, equipat amb disc de ruptura, vàlvula de manteniment, tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb tap de seguretat davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa pressió UL / FM / CE, amb carcassa de protecció contra
cops. C / NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a cilindre. connexió NPT
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

2 KM241A2E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. d'agent extintor carregat i pressuritzat carregat a fàbrica.
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

3 KM241A2F
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 72,500 72,500

TOTAL AMIDAMENT 72,500

u Subm. i col. difusor lateral 180º 1´´
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

4 KM241A2G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. difusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

5 KM241A2H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´. S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i
dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

6 KF11H825

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1´´. S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i dos
d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

7 KF11H826

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1/2´´. S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i
dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

8 KF11H827

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 05
PICTOGRAMES EVACUACIONSCAPÍTULO (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

1 KMSB3151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 05
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CLIMATITZACIÓCAPÍTULO 06
PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA (SALA DE MÀQUINES)CAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subm. i col. de caldera de condensació pressuritzada (a gas) de fosa d'alumini amb cremador modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm): 1517
S'inclou transport, posada en marxa i material auxiliar de Muntatge. (C-01)

1 KE218107

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

UN Subm. i col. de conjunt per a connexionat circuit d'emplenat, format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 KEZ1PL04
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada d'acer negre de PP200. Composició: 
- 8 Entrades / Sortides de PP63
S'inclouen aïllament d'acord amb el R.I.T.E. pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

3 PAAUCLA8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sum. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i gasos dels productes de la combustió de doble paret fabricat en
acer inoxidable AISI 316L (1.4404) interior i AISI 304 (1.4301) exterior. Aïllant mineral rígid de 25mm de gruix amb densitat
de 120 kg / m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud aproximada 30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge amb desguàs, terminal cònic, connexió a 2 calderes en
Ø180mm, punt de comprovació i altres accessoris i fixacions necessàries.

4 KE41ZGC7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sum. y col. de bomba inline doble de rotor seco. Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.
Se incluye conexión eléctrica, bridas, juntas, tornillos y material auxiliar de montaje.

5 KNL11254

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec
Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material auxiliar de muntatge.

6 KNL11256

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de d, col·locat
roscat

7 KEU4U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 217

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Valvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

8 KNC11060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment9 KNE19304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada10 KEUBU007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

11 KNF51627

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

12 KN8115B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

13 KEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

14 KN421697

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 218

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

15 KN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

16 KFM25930

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat17 KEU6U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat18 KEU52552

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

19 KFC19B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

20 KFQ33CGL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CLIMATITZACIÓCAPÍTULO 06

EUR
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UNITATS EXTERIORS I INTERIORS V. R. F.CAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sum. y col. de conjunto exterior gama VRV sistema VRV IV CLASSIC bomba de calor. Formado por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.
Se incluye bancada, grúa, conexiones eléctricas, conexiones de tuberías, de desagüe de dimensiones según I.T.E. 02.8.3
hasta a bajante de saneamiento más proximo, soportes tipo silenblock según UNE 100153, puesta en funcionamiento,
carga adicional de gas, pruebas ITE 06 y material auxiliar de montaje. (UE-01)

1 KED53292

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.200/2.500 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Pes. 27 Kg.
Refrigerant. R-410A.
S'inclou control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3
fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.(UI-01)

2 KEDE1112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E.
02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge. (UI-02)

3 KEDE1132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 220

u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E.
02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge. (UI-03)

4 KEDE1142

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.
S'inclouen control remot BRC1D52, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de dimensions segons
I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-04)

5 KEDE1182

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 7.100/8.000 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 3/8´´-5/8´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 38 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E.
02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge. (UI-05)

6 KEDE1192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subm. i col. d'unitat interior de cassette Round Flow gamma VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.
S'inclouen pannell decoratiu, control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions
segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UI-06)

7 KEDE1193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CLIMATITZACIÓCAPÍTULO 06
RADIADORSCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subm. i col. d'element de radiador d'alumini 700mm d'alçada, amb p.p. de vàlvula monotub T termostatizable, purgador
automàtic PA5, taps i suports.

1 KE39Z263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 604,000 604,000

TOTAL AMIDAMENT 604,000

u Subm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800 mm, amb p.p. de vàlvula bitub T termostatizable, purgador
automàtic PA5, taps i suports.

2 KE39Z265

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Sum. i col. de panell d'acer de 800x750 mm. S'inclou p.p. de suports, purgador manual, tap, ràcord, juntes i vàlvula bitub
de 1/2 ´´.

3 KE39Z264

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Subm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033.4 KN314728

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 81,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CLIMATITZACIÓCAPÍTULO 06
CANONADES I ACCESSORIS V. R. F.CAPÍTULO (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: x < 200
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

1 KEDE11B3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 200 <=
x < 290
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

2 KEDE11B4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 290 <=
x < 640
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

3 KEDE11B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EF5B24B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 EF5A42B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EF5A52B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 EF5A62B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 EF5A73B1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9 EF5A83B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10 EF5AB4B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11 KFQ3381L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

12 KFQ3283L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

13 KFQ3284L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14 KFQ3386L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 52,000 52,000
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TOTAL AMIDAMENT 52,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

15 KFQ3387L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

16 KFQ3389L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

17 KFQ338BL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

18 KFR11112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CLIMATITZACIÓCAPÍTULO 06
CANONADES I ACCESSORIS RADIADORSCAPÍTULO (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

1 KN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 82,000 82,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

2 KN315727

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 225

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

3 KN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

4 KNC11010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

u Valvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

5 KNC11020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Valvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

6 KNC11030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

7 KN111547

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

8 KN111557

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

9 KN111567
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10 KFC14B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.156,000 1.156,000

TOTAL AMIDAMENT 1.156,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

11 KFC15B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 108,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12 KFC16B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

13 KFC17B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14 KFC18B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

15 KFC19B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

16 KFQ33A7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 404,000 404,000

TOTAL AMIDAMENT 404,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

17 KFQ33A9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 108,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

18 KFQ33ABL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

19 KFQ32CCL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

20 KFQ32CEL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

21 KFQ33CGL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

22 KG22H815

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 752,000 752,000

TOTAL AMIDAMENT 752,000

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada23 KEUBU007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

24 KEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
CLIMATITZACIÓCAPÍTULO 06
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
VENTILACIÓCAPÍTULO 07
UNITATS DE VENTILACIÓCAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament d'aire amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i
panells sandvitx de 45 mm de gruix, ambdós amb trencament de pont tèrmic, fixats mitjançant compressió mecànica per
perfil perimetral d'alumini que confereix a l'tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny,
exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de
condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i
motors EC tipus BRUSHLESS, portes amb frontisses i manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb
bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el bypass,
superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de
càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció
testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat
que pateix l'aire a l'discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de calaix (distància a les parets), el
tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L1; bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica:
T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica de l' panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model Box Test ( M ) / Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de l'envolvent segons EN1886 que haurà de complir l'envolvent del
climatitzador i hauran d'estar certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 
- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 
- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h
- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior:  69,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h

1 KEMHJS01
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- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  67,0 %
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# FILTRE 
- Classe: ePM1 70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0 19,0 
## CORRENT DE RETORN 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0 19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí 
- Quadre de control:  No 
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa

EUR
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- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  68,4 %
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, connexions i desguas de dimensions segons RITE, bancada i suports
tipus silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p. de material auxiliar de muntatge.
(CL-01)

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta eficiència
(fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per
a instal·lació horitzontal.
- Cabals de funcionament: Q=270m3/h i 360m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al control
remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

2 KEMHJS05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL04 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 CL-06 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta eficiència
(fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per
a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al control
remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

3 KEMHJS04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL-02 Gimnas 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta eficiència
(fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per
a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al control
remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

4 KEMHJS03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL-02 Menjador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. de ventilador helicocentrífug de baix perfil per a intecal·lar a conducte. Fabricat en material plàstic, amb caixa
de bornes externa i cos desmuntable. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (EX-01)

5 KEMJSP10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 233

u Subm. i col. de ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil per a intecal·lar a conducte. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (EX-04)

6 KEMJSP09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa d'acer galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable (M0)
de 50 mm. de gruix, tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat paro-marxa per a compliment de la Norma UNE-EN 60204-1,
unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-05)

7 KEMJSP05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa d'acer galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable (M0)
de 50 mm. de gruix, tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 1250 rpm.
* Potència motor: 200 W.
* Cabal màxim: 1250 m3/h.
* Presió: 13,2 mm.c.a.
* Pes : 25 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat paro-marxa per a compliment de la Norma UNE-EN 60204-1,
unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-02)

8 KEMJSP03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. de ventilador helicoidal extraplà amb comporta anti-retorn, llum pilot de funcionament i protector tèrmic.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (EX-03)

9 KEMJSP11

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
VENTILACIÓCAPÍTULO 07
CONDUCTES I ELEMENTS DE DIFUSIÓCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UN Subm. i col. de comporta tallafocs de 200x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

1 KEKPVE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

UN Subm. i col. de comporta tallafocs 300x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

2 KEKPK310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

UN Subm. i col. de comporta tallafocs 125 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

3 KEKPVE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

UN Subm. i col. de comporta tallafocs de 160mmamb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

4 KEKPVE03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. de comporta tallafocs de 160 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

5 KEKPVE05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 200x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou
plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

6 KEK1SH12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 300x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou
plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

7 KEK1SH17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 400x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou
plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

8 KEK1SH13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 1200 x 125 mm. Inclou 2 plenums de xapa galvanitzada 495x175x140 amb, cadascun
d'ells, un coll ovalat de 100 mm., una tapa de xapa de 200 mm. entre els 2 plenum  i material auxiliar de muntatge.

9 KEK1SH14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

UN Sum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames col·locades a 45 º fabricades en material intumescent amb marc
d'alumini anoditzat. S'inclou material auxiliar de muntatge.

10 KEK1SH15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

UN Subm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb anell de fixació. S'inclouen tub flexible i material auxiliar de
muntatge.

11 KEK1SH18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis12 KE6R1600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 55,000 55,000
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C#*D#*E#*F#3 CL02- IMP 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#4 CL02- EXT 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 CL05 - IMP 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#6 CL05 - EXT 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 204,000

m2 Subm. i col. de manta de llana de vidre de 30 mm. de gruix. Per aïllament de conductes metàl·lics. Amb revestiment
d'alumini reforçat incombustible que actua com a suport i barrera de vapor. S'inclou material auxiliar de muntatge.

13 KE61R15B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Chapa 66,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 Circular 100 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 Circular 125 72,000 72,000

C#*D#*E#*F#4 Circular 150 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#5 Circular 175 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 Circular 200 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 198,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports

14 KE52Q12A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Protecció Aillament (Doble Xapa) 66,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 Conducte Exterior 66,000 66,000

C#*D#*E#*F#4 EX02 10,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 142,500

M2 Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre +
kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de colzes,
pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat
i varilles M-6, remats amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de
les parets dels conductes segellat amb silicona.

15 KE51CL06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 CL02- MENJADOR - IMP 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#4 CL02- MENJADOR - EXT 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 CL02- GIMNAS - IMP 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#6 CL02- GIMNAS - EXT 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 204,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

16 KE42Q812

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 4,000 4,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 CL06- IMP 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#4 CL06- EXT 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 EX01 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#6 EX05 10,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 44,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

17 KE42Q712

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL02- IMP 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 CL02- EXT 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#3 CL06- IMP 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 CL06- EXT 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

18 KE42Q112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 CL02- IMP 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#4 CL02- EXT 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 CL06- IMP 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 CL06- EXT 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 CL05-IMP 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 CL05-EXT 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 EX01 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 EX02 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#11 EX04 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 EX05 9,500 9,500

TOTAL AMIDAMENT 46,500

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

19 KE42Q412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 52,000 52,000

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 82,000 82,000

C#*D#*E#*F#3 CL02- IMP 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#4 CL02- EXT 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#5 CL06- IMP 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 CL06- EXT 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 EX01 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 EX02 6,000 6,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 238

C#*D#*E#*F#9 EX03 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 EX04 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 EX05 15,500 15,500

TOTAL AMIDAMENT 199,500

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

20 KE42Q312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ,
col·locat

21 KE44CA43HI89

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#3 CL05- IMP 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 CL05- EXT 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,800

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 127 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref.
13751 de la serie Conductes flexibles , col·locat

22 KE44C343HI86

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 19,000 1,200 22,800

C#*D#*E#*F#2 CL01- EXT 18,000 1,200 21,600

TOTAL AMIDAMENT 44,400

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 152 mm de diàmetre de 45 micra de gruix,
col·locat

23 KE44C543HI87

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- EXT 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#2 CL02- GIMNAS - IMP 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 CL02- GIMNAS - EXT 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,600

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix,
col·locat

24 KE44C243HI85

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CL01- IMP 8,000 1,200 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

EUR
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m Sum. i col. de conducte d'extracció de campana de cuina en sistema SV-EI 30 de doble paret fabricat en acer inoxidable
interior i exterior amb aïllament mineria de 25 mm de gruix i amb classificació amb resistència al foc EI30. Diàmetre: 350
mm. Inclou TE per a connexió amb horitzontals i mòduls rectes 1000 mm. en vertical per salvar l'altura entre-forjats i
suportació a forjats. 
S'inclouen registres per a neteja i manteniment, colzes, unions, ancoratges intermedis i pp de material auxiliar de
muntatge.

25 KE42QF53

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Detector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada26 KEV26JS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
VENTILACIÓCAPÍTULO 07
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACV1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
GAS NATURALCAPÍTULO 08
ESCOMESACAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra1 KDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2 KDKZH8B4
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de protecció
d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

3 KK611190

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 63 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de muntatge.

4 KFB19625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

5 KNG1U080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

6 KNG1U060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs7 KK235216

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana A de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula
d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat de fuita, embridat, muntat entre tubs

8 EK211396

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01

EUR
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INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
GAS NATURALCAPÍTULO 08
XARXA DE DISTRIBUCIÓCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 90 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 KFB1C625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9
mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 KF11H522

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4
mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 KF11H722

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 KF11H922

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

5 KF11HA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9
mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 KF11HB22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3
mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 KF11HD22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

8 KNG1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

9 KNG1U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

10 KNG1U070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c.,
amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

11 KNG6A264

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs12 KK234216

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c.,
amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

13 ENG6A244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
GAS NATURALCAPÍTULO 08
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01AGA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
FONTANERIACAPÍTULO 09
ESCOMESACAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

1 KFB18455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra2 KDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

3 KDKZH8B4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

4 KN111587

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

5 KN318727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment6 KNE18304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

7 KN8115A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
FONTANERIACAPÍTULO 09
XARXA DE DISTRIBUCIÓCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

1 KFC14C22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 294,000 294,000

TOTAL AMIDAMENT 294,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 KFC15C22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 176,000 176,000

TOTAL AMIDAMENT 176,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 KFC16C22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 42,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 KFC17C22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 101,000 101,000

TOTAL AMIDAMENT 101,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 KFC18C22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,000 61,000

TOTAL AMIDAMENT 61,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 KFC14B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 442,000 442,000

TOTAL AMIDAMENT 442,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 KFC15B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 KFC16B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9 KFC17B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10 KFQ3347L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 294,000 294,000

TOTAL AMIDAMENT 294,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11 KFQ3349L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 176,000 176,000

TOTAL AMIDAMENT 176,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

12 KFQ334BL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

13 KFQ334CL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 101,000 101,000

TOTAL AMIDAMENT 101,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14 KFQ334EL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,000 61,000

TOTAL AMIDAMENT 61,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

15 KFQ33C7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 442,000 442,000

TOTAL AMIDAMENT 442,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

16 KFQ33C9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

17 KFQ33CBL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

18 KFQ33ECL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

19 KN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

20 KN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

21 KN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

22 KN317727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

23 KNC11010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

24 KG22H815

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 410,000 410,000

TOTAL AMIDAMENT 410,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

25 KFB18455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 15 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura, muntada

26 ENF11B05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
FONTANERIACAPÍTULO 09
PRODUCCIÓ D'A. C. S. (SALA DE MÀQUINES)CAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

1 KJAB1F11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec
Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material auxiliar de muntatge.

2 KNL11256

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sum. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regulació electrònica.
característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.
S'inclouen brides, juntes, cargols, connexió elèctrica i material auxiliar de muntatge.

3 KNL11257

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit 
Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de muntatge. (B-07)

4 KNL11258

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. d'equip de descalcificació
 Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de uns  40º Fr. com a màxim de duresa  :  20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal  :  1.500 mm  x  1.000  mm   - Alçada : 1.910 mm  +  500 mm lliures.- 
S'inclouen elements i barbollaria de connexionat, transport, assistència tècnica per a muntatge, posta en marxa i material
auxiliar de muntatge.

5 EJ62U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de polipropilè PP50. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP40
S'inclou aïllament  (gruix segons RITE), pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

6 PAAUCL10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de polipropilè PP32. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP25
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE), pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de
muntatge.

7 PAAUCL11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de polipropilè Cu 40x42. Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE), pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de
muntatge.

8 PAAUCL12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

UN Subm. i col. de conjunt per a connexionat circuit d'emplenat, format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

9 KEZ1PL04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75  / 60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45  / 60   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88 kPa  / 27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

10 KED65811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50  / 35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25  / 40   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01 kPa  / 14,25  kPa
* Número de plaques 20
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

11 KED65812

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de d, col·locat
roscat

12 KEU4U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de d, col·locat
roscat

13 KEU4U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat14 EEU6U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat15 EEU52552

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment16 KNE15304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment17 KNE17304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment18 KNE19304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada19 KEUBU007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

20 KNF51627

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

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

21 KEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

22 KN421697

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

23 KFM25530

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 253

u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

24 KFM25730

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

25 KFM25930

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

26 KN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

27 KN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

28 KN317727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

29 KN811677

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

30 KN811597

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000
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u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

31 KN8115B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica, DN-32. Cos de bronze, PN-10, connexió roscada i amb via de recirculació.
Temperatura màxima de treball 90 ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.

32 KNC11062

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a
un ramal

33 KJM12407

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

34 KF52B3B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

35 KFC17C22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

36 KFC18C22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

37 KFC15B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

38 KFC17B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

39 KFC19B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

40 KFQ33CBL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

41 KFQ334CL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

42 KFQ334EL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

43 KFQ33C9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

44 KFQ32CCL
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

45 KFQ33ECL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

46 KFQ33CGL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
FONTANERIACAPÍTULO 09
CAPTACIÓ DE PLAQUES SOLARSCAPÍTULO (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subm. i col. de col·lector solar de tubs al buit. 
Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en façanes horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporcional de líquid solar FAC 20, accessoris hidràulics per AR 30, suport horitzontal (un per col·lector),
kit de interconnexió entre col·lectors i material auxiliar de muntatge.

1 KEA16636

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subm. i col. de dissipador de calor per gravetat 1 d'una potència de 758 W. S'inclou kit de connexió format per vàlvula
termostàtica i accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

2 KEA16637

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

3 KEU11113

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

4 KN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

5 KNF51627

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

6 KNC11010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 KF5262B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 KF5282B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9 KF5293B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10 KF52A3B2
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

11 KF52B3B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 142,000 142,000

TOTAL AMIDAMENT 142,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

12 KFQ33A5L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

13 KFQ33C6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14 KFQ33C7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

15 KFQ33C9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

16 KFQ33CBL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 142,000 142,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 142,000

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

17 KFR11412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
FONTANERIACAPÍTULO 09
REGCAPÍTULO (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Sub. i col de consola de programació via radio, Dimensions 7,6 x 29 x5,1 cm. Temps per estació: 0-240 minuts en
increments d'1 minuto.Horas d'arrencada: 9 per dia. Hores d'arrencada esglaonades. Arrencada manual i avanç de
botón.Frecuencia de treball: 868 MHz. Compatible amb els sensors. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

1 FJSARB08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Sub. i col de unitat de control d'1 estacions, Per a instal·lació dins d'arqueta. Compartiment de pila doble amb dos juntes
estanques, IP-68. Dimensions: Ø8,25 x 12,7 alt. Comunicació via rasdio.Funcionamiento amb solenoides latch DC de 9
volts. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

2 FJSARB09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

U Sub. i col d'electrovàlvula , Ø1 ´´, rosca femella, de PVC, amb alimentació del solenoide de 9 V. Configuració en línia.
Cabal d'0,23-6,81 m3 / h. Per pressions de 1,38-10,34 bars. Possibilitat d'arrencada manual mitjançant el solenoide..
S'inclou arqueta de plàstic rectangular, vàlvula de comporta Ø1 ´´  i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

3 FJSARB10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

U Sub. i col de tovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast de 1,8 a 3,5m, ajustable de 90º a 210º, pressió de treball
recomanada de 2.1 a 3'8 atm, cabals de 29,4 l / ha 106,2 l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

4 FJSARB11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 53,000 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000
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U Sub. i col de tovera giratòria de multicrraigs MP rotator de , abast de 2,4 a 4,6m, ajustable entre 90 º i 210 º, pressió de
treball recomanada de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36L / ha 120L / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors
rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

5 FJSARB12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular central, abast de 1,5x 9 m, pressió de treball
recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 85L / ha 117L / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

6 FJSARB13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator tovera rectangular cantonada esquerra, abast de 1,5x 4,5 m, pressió
de treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

7 FJSARB14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular cantonada dreta, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de
treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

8 FJSARB15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Sub. i col de cos de difusor, altura d'elevació 10 cm. Alçada total 15,5 cm. Cabal d'0,05-1,25 m3 / h. Interval de pressions
entre 1 i 4,8 bar. Broquet intercanviable i adaptable a tots els models de toveres femella de 1/2 ´´. S'inclou accessori
d'acoblament de colzes articulats marca HUNTER o equivalent model SJ-512 (30 cm/rosca 1/2´´ x 1/2´´) per a una pressió
nominal de 10,3 bars i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

9 FJSARB16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

U Sub. i col de sistema de reg radicular, amb una alçada de cilindre enterrar de 46 cm, diàmetre d'exposició de 7,6 cm. Amb
inundador instal·lat de 57 l / h, colze articulat de 30 cm premuntat amb sortida de rosca mascle de 1/2 ´´. S'inclou p.p. de
material auxiliar pel seu muntatge.

10 FJSARB17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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U Sub. i col de hidrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME. S'inclou arqueta de plàstic rodona, clau per a hidrant HUNTER
QCV-100K o equivalent de 1´´ mascle-femella, colze mòbil HUNTER HS-100 o equivalent per a clau de 1´´ mascle-femella,
vàlvula de comporta de 1´´ i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

11 FJSARB18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

12 EFB14655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

13 EFB16455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 168,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
FONTANERIACAPÍTULO 09
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SANEJAMENTCAPÍTULO 10
ESCOMESESCAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Subm. i col. de sifó de PVC de 250 mm. de diàmetre, amb registre mascle/famella, de color gris, per encolar. S'inclou cola i
p.p. d'accessoris per al seu muntatge.

1 KD7FSA50

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 250 (per a tub de 250
mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
muntada en pericó de canalització soterrada

2 KN8L35H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

3 EFA1M345

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SANEJAMENTCAPÍTULO 10
XARXA DE PLUVIALSCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm de mides interiors (alçada variable en 60 i 120 cm), amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm

1 KD352565

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EFA1E342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 86,000 86,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

3 EFA1J345

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

EUR
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u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, alçada variable en 2 i 3 metres, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

4 2DB1C027

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SANEJAMENTCAPÍTULO 10
XARXA DE FECALSCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm de mides interiors (alçada variable en 60 i 120 cm), amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm

1 KD352565

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EFA17342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 EFA18342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EFA1E342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 122,000 122,000

TOTAL AMIDAMENT 122,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 264

m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

5 EFA1J345

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

6 EF52E6B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Sum. i col. de separador de llots, greixos i olis realitzat en acer S235JR i protegit després sorrejat SA 2.5 segons NFA
35511 per un revestiment Epoxy Polièster polimeritzat a 200ºC interior i exterior. Obertura total i angles hidràulics. Material
adaptat a les especificacions de la norma NF EN 1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb junta en neoprè i tapa per a la inspecció i buidatge de greixos,
olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar les aigües contaminades per densitat, restituint aigua clara que
es podrà abocar a llera pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 
S'inclou transport amb camió grua i material auxiliar de muntatge.

7 EDE41844

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

UN Sum. i col. de bunera sifònica de fosa amb reixeta de 250x250 mm. i sortida vertical de 80 mm. de diàmetre. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

8 ED51BE36

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, alçada variable en 2 i 3 metres, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

9 2DB1C027

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

10 ED1V1171

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Canal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus entramada (religa cuadricula de 25 x 25 mm) amb sifó i cistella de
recogida de sòlids, ambdós extraibles. Acer inoxidable AISI 304.

11 KD31JS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SANEJAMENTCAPÍTULO 10
CONDENSATSCAPÍTULO (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

1 EFA16542

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 88,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 88,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SANEJAMENTCAPÍTULO 10
AJUDES DE PALETERIACAPÍTULO (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats
i regates.- connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

1 EY01ACS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOCCAPÍTULO 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Sum. i  col. d'instal·lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal·lacions, que inclou:
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant
llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per a aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.

1 PAAU9985

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
MONITORITZACIÓCAPÍTULO 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subm. i col. de MONITORITZACIÓ (UNITAT TERMINAL REMOTA (REU)) amb la finalitat d'obtenir informació de
consums d'electricitat i de dades de temperatura i humitat tant interior com exterior. Els consums es dividiran en
il·luminació, climatització i força. Els equips instal·lats són els següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus 485. Inclou 6 trafos d'intensitat TC6 400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb interfície RS485 i modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65) amb interfície RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
 * Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de Barcelona energia
Inclou posada en marxa.

1 PAAUANE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSTÍTULO 4 30
SISTEMES PROTECCIÓ AL LLAMPCAPÍTULO 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Parallamps normalitzat format per terminal PDC mod. 3.1 de 54 metres de radi (nivell 3) de zona de protecció, 1 peça
d'adaptació de 1 1/2´´ i 20 mm de diàmetre, 1 màstil galvanitzat de 6 m i 1 1/2´´ de diàmetre, 20 abraçadores M-8 per a
cable de 50 mm2, 20 metres de cable trenat de Cu nu de 50 mm, 1 ancoratge tipus placa de 15 cm, 1 tub de protecció de
ferro galvanitzat de 3m+PVC, pou estrella amb sals per descarrega llamp a terra , muntat sobre coberta. Inclou certificat
d'inspecció.

1 EM91IN11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent,
muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

2 EM9AU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
TRANSPORT VERTICALTÍTULO 4 40
ASCENSORCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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ut Actualització del ascensor amb els treballs necessaris perquè l'ascensor tingui les dimensions corresponents a un
Ascensor Adaptat, amb una cabina de 1.100 x1.600 mm i portes de pas lliure 800 x 2.000 mm, contemplan les següents
treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes metàl·liques automàtiques per a l'interior del camarín, acabada
en acer inoxidable, amb contactes elèctrics de presència, finals de carreres i altres elements per a la seva obertura i
tancament automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme d'obertura avançada mitjançant un patí retràctil especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament, muntatge i adaptació de noves portes automàtiques en els pisos, de
tres fulls telescòpiques de pas lliure 800x2.000 mm, acabades en acer inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys electromecànic, contactes de plots arrencadables i contactes
independents per al circuit de maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al contenidor, preparar els ploms a les altures les noves guies, a la part
superior i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T per al camarín, que estarà situat al recinte de l'ascensor, amb
els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la cabina, muntatge de la instal·lació elèctrica de cabina, així com el
sistema de falques i afluixament de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb característiques similars a l'actual, 3 panells de fòrmica en color,
muntat sobre aglomerat cru decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb metacrilat translúcid, equip i dos tubs de leds, amb equip
directe a 220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous ramals de cables d'acer amb els seus accessoris, desmuntatge
dels cables instal·lats existents i col·locació i muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de velocitat instantani amb els seus contactes elèctrics de
desconnexió de la maniobra en cas d'accionament. Subministrament i muntatge del cable d'acer per a l'accionament de el
nou limitador i connectar-lo a l'mecanisme de paracaigudes de l'cambril. Subministrament i instal·lació en la part inferior de
l'recorregut d'una politja de reenviament de cables amb pes de ferro perquè el cable estigui degudament tensat, i d'un
contacte elèctric de desconnexió de la maniobra en cas d'afluixament o trencament del cable d'acer d'accionament . Una
vegada que es trobi completament instal·lat, comprovar correcte funcionament de tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un dispositiu de protecció de portes, constituït per una banda de
raigs infrarojos que impedeix l'accionament de les portes mentre existeixi algun obstacle en el seu recorregut. El detector
produeix una cortina de raigs entrecreuats que protegeixen el pas de la porta

1 EL26U134

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Desplaçar els components de l'actual sala de màquines fins al nova cambra de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre de maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la central oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió

2 EL26U135

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA REFORMACAPÍTOL 01
EQUIPAMENTTÍTULO 4 41

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre, muntatge i col·locació de frontal de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, format per parts mòbils i parts
fixes, prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb bastiment, amb film protector revestit de
resina de melamina, acabament llis; perfil superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals
d'alumini anoditzat en forma de u de 12 mm; batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; potes de 150mm
d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en acer inoxidable, embellidor en forma de con de
nylon i peana d'acer inoxidable. inclou frontisses per portes, de doble pala , embegudes al cantell, d'acer inoxidable d'alta
qualitat de 3 mm de gruix i 20 mm de nus; manlleves de diseny d'acer inoxidable aisi 304 de 19 mm de diàmetre amb
sistema de lligat, pany i condena d'acer inoxidable amb indicador lliure/ocupat i espiga per obertura d'emergència.totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

1 EAQDT021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Frontal vestuari masculi 1,000 1,700 2,200 3,740

C#*D#*E#*F#3 Frontal vestuari femení 1,000 2,400 2,200 5,280

TOTAL AMIDAMENT 9,020

m2 Subministre, muntatge i col·locació de divisions de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, formada només per parts fixes,
amb prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, acabament llis, interior de planxa d'escuma de
poliestiré expandit; perfil superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini
anoditzat en forma de u de 12mm; potes de 150mm d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura
en acer inoxidable, embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

2 EAQDT022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Divisoria vestuari masculi 1,000 1,500 2,200 3,300

C#*D#*E#*F#3 Divisoria vestuari femení 1,000 1,500 2,200 3,300

TOTAL AMIDAMENT 6,600

ut Subministre, muntatge i col·locació de mampara divisoria, de dimensions 80x200 cm, amb prefabricat hidròfug, realitzat
amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestit de resina de melamina, acabament llis, perfil inferior i
superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm;
batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer
inoxidable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

3 EAQDT023

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Bany 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ut Subministre i col·locació de porta d'armari d'una fulla batent enrasades amb el revestiment, per a un pas de 95x215 cm,
prefabricada hidròfuga, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestides de
resina de melamina, acabament llis, frontisses, d'alta qualitat d'acer inoxidable de 3 mm de gruix i 20 mm de nus segons
normativa din per rebuda oculta; tirador d'alumini, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
marc bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de gruix, anoditzat grata mate, cantonades rectes i reforçades interiorment,
doble perfil de regulable per nivellació, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa,
ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars.
tot segons plànols de projecte.

4 EAQDPF20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Segona 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Tercera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

ut Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 175 cm de llargada i 40 cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm,
format per estructura metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent ancorada a paret amb fixacions mecàniques,
acabat en la seva part superior amb un taulell de dm de 20 mm de gruix hidrofug, i revestit segons planos en la seva part
superios i faldons per panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot segons plànols i
detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador col.locat i acabat.

5 EQ54UT12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 275 cm de llargada i 40 cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm,
format per estructura metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent ancorada a paret amb fixacions mecàniques,
acabat en la seva part superior amb un taulell de dm de 20 mm de gruix hidrofug, i revestit segons planos en la seva part
superios i faldons per panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot segons plànols i
detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador col.locat i acabat.

6 EQ54UT14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Formació de armari de bie, de dimensions aproximades 60x220x30 cm, amb la part central oberta per encaixar la caixa de
la bie, una tarja superior fixa i en la part inferior una porta d'una fulla batent de 60x100 cm, amb sistema ´´toca-toca´´, tot el
conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors, inclou estructura de
suport, mecanismes i tots els elemenst necessaris per deixar l'unitat acabada. tot segons plànols i detalls de projecte.

7 EQ54UT15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 Tercera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Subministre i col.locació de cortina separadora, amb rail d'alumini, col.locada amb fixacions mecániques. 8 EQ54UT16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 5,000 2,500 2,200 27,500
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C#*D#*E#*F#2 Planta Segona 7,000 2,500 2,200 38,500

C#*D#*E#*F#3 Tercera 5,000 2,500 2,500 31,250

TOTAL AMIDAMENT 97,250

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESTÍTULO 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 E222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encep D01 1,000 2,300 0,750 1,400 2,415

C#*D#*E#*F#2 Encep D02 3,000 1,500 0,750 1,200 4,050

C#*D#*E#*F#3 Encep D03 1,000 1,500 1,500 1,200 2,700

C#*D#*E#*F#4 Riostra R1 1,000 4,580 0,500 1,200 2,748

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,100 0,500 1,200 1,860

C#*D#*E#*F#6 Riostra R2 1,000 5,900 0,500 1,200 3,540

TOTAL AMIDAMENT 17,310

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat2 E2R300H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encep D01 1,000 2,300 0,750 1,400 2,415

C#*D#*E#*F#2 Encep D02 3,000 1,500 0,750 1,200 4,050

C#*D#*E#*F#3 Encep D03 1,000 1,500 1,500 1,200 2,700

C#*D#*E#*F#4 Riostra R1 1,000 4,580 0,500 1,200 2,748

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,100 0,500 1,200 1,860

C#*D#*E#*F#6 Riostra R2 1,000 5,900 0,500 1,200 3,540

P PERORIGEN(G1:G6,C7  )7 Percentatge "A origen" 20,000 3,463

TOTAL AMIDAMENT 20,780

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

3 E2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encep D01 1,000 2,300 0,750 1,400 2,415

C#*D#*E#*F#2 Encep D02 3,000 1,500 0,750 1,200 4,050

C#*D#*E#*F#3 Encep D03 1,000 1,500 1,500 1,200 2,700

C#*D#*E#*F#4 Riostra R1 1,000 4,580 0,500 1,200 2,748

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,100 0,500 1,200 1,860

C#*D#*E#*F#6 Riostra R2 1,000 5,900 0,500 1,200 3,540

P PERORIGEN(G1:G6,C7  )7 Percentatge "A origen" 20,000 3,463
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TOTAL AMIDAMENT 20,780

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper4 E2422020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
FONAMENTSTÍTULO 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons1 E3DZ2000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desplaçament 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o
roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 127 mm de diàmetre i de 9
mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment cem i 52,5 r

2 E3D1G1A3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 2,000 11,000 22,000

C#*D#*E#*F#2 P2 4,000 9,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 P3 2,000 8,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 P4 2,000 8,000 16,000

C#*D#*E#*F#5 P5 2,000 9,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

M Enderroc de cap de micropiló de 160 mm de diàmetre3 E3DZB010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 2,000 0,900 1,800

C#*D#*E#*F#2 P2 4,000 0,900 3,600

C#*D#*E#*F#3 P3 2,000 0,900 1,800

C#*D#*E#*F#4 P4 2,000 0,900 1,800

C#*D#*E#*F#5 P5 2,000 0,900 1,800

TOTAL AMIDAMENT 10,800

ut Connexió de micropilot a l'encep amb 4 barres corrugades d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diametre, fixades
mitjançant soldadura a l'perfil tubular, en el tram prèviament escapçat i net, per a la correcta adherència entre l'armadura
de l'micropilot i el formigó de l'encep.

4 E3FBUC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 2,000 2,000
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C#*D#*E#*F#2 P2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 P3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 P4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 P5 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

5 E3Z112N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encep D01 1,000 2,300 0,750 1,725

C#*D#*E#*F#2 Encep D02 3,000 1,500 0,750 3,375

C#*D#*E#*F#3 Encep D03 1,000 1,500 1,500 2,250

C#*D#*E#*F#4 Riostra R1 1,000 4,580 0,500 2,290

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,100 0,500 1,550

C#*D#*E#*F#6 Riostra R2 1,000 5,900 0,500 2,950

TOTAL AMIDAMENT 14,140

m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

6 E3F516H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encep D01 1,000 2,300 0,750 1,000 1,725

C#*D#*E#*F#2 Encep D02 3,000 1,500 0,750 0,800 2,700

C#*D#*E#*F#3 Encep D03 1,000 1,500 1,500 0,800 1,800

TOTAL AMIDAMENT 6,225

kg Armadura per a enceps ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm27 E3FB3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encep D01 1,000 185,000 185,000

C#*D#*E#*F#2 Encep D02 3,000 109,000 327,000

C#*D#*E#*F#3 Encep D03 1,000 224,000 224,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Percentatge "A origen" 15,000 110,400

TOTAL AMIDAMENT 846,400

m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps8 E3FDD100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encep D01 2,000 2,300 1,000 4,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,750 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#3 Encep D02 6,000 1,500 0,800 7,200

C#*D#*E#*F#4 6,000 0,750 0,800 3,600

C#*D#*E#*F#5 Encep D03 2,000 1,500 0,800 2,400

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,500 0,800 2,400
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TOTAL AMIDAMENT 21,700

m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20, abocat amb
cubilot

9 E38519H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostra R1 1,000 4,580 0,500 0,800 1,832

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,100 0,500 0,800 1,240

C#*D#*E#*F#3 Riostra R2 1,000 5,900 0,500 0,800 2,360

TOTAL AMIDAMENT 5,432

kg Armadura per a traves i pilarets ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm210 E38B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostra R1 1,000 4,580 41,000 187,780

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,100 41,000 127,100

C#*D#*E#*F#3 Riostra R2 1,000 5,900 28,000 165,200

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Percentatge "A origen" 15,000 72,012

TOTAL AMIDAMENT 552,090

m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets11 E38DD100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostra R1 2,000 4,580 0,800 7,328

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,500 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,100 0,800 4,960

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,500 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#5 Riostra R2 2,000 5,900 0,800 9,440

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,500 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 31,330

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ESTRUCTURATÍTULO 4 04
ESTRUCTURA FORMIGÓCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba1 E45C1810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre PB 1,000 41,500 0,220 9,130

C#*D#*E#*F#2 Sostre P1 1,000 41,500 0,220 9,130

C#*D#*E#*F#3 Coberta 1,000 41,500 0,220 9,130

TOTAL AMIDAMENT 27,390
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kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm22 E4BC3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre PB 1,000 590,000 590,000

C#*D#*E#*F#2 Sostre P1 1,000 640,000 640,000

C#*D#*E#*F#3 Coberta 1,000 640,000 640,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Percentatge "A origen" 15,000 280,500

TOTAL AMIDAMENT 2.150,500

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi3 E4DC1D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre PB 1,000 41,500 41,500

C#*D#*E#*F#2 Sostre P1 1,000 41,500 41,500

C#*D#*E#*F#3 Coberta 1,000 41,500 41,500

TOTAL AMIDAMENT 124,500

m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba4 E4511810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars PB 3,000 0,130 3,500 1,365

TOTAL AMIDAMENT 1,365

kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm25 E4B13000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars PB 1,000 358,000 358,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2  )2 Percentatge "A origen" 15,000 53,700

TOTAL AMIDAMENT 411,700

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció circular de 30 cm de diàmetre, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

6 E4D1JA25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars PB 3,000 1,400 3,200 13,440

TOTAL AMIDAMENT 13,440

m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba7 E4581810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encofrat lateral PB 1,000 29,000 0,220 0,250 1,595

C#*D#*E#*F#2 Encofrat lateral P1 1,000 29,000 0,220 0,250 1,595

C#*D#*E#*F#3 Encofrat lateral PC 1,000 29,000 0,220 0,250 1,595

TOTAL AMIDAMENT 4,785

kg Armadura per a cèrcols ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm28 E4B83000
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 1,000 440,000 440,000

C#*D#*E#*F#2 PC 1,000 440,000 440,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Percentatge "A origen" 15,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 1.012,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta9 E4D8D500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encofrat lateral PB 1,000 29,000 0,220 6,380

C#*D#*E#*F#2 Encofrat lateral P1 1,000 29,000 0,220 6,380

C#*D#*E#*F#3 Encofrat lateral PC 1,000 29,000 0,220 6,380

TOTAL AMIDAMENT 19,140

m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba10 E4531810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bigues Sostre PB 1,000 5,330 5,330

TOTAL AMIDAMENT 5,330

kg Armadura per a bigues ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm211 E4B35000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bigues sostre PB 1,000 610,000 610,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2  )2 Percentatge "A origen" 15,000 91,500

TOTAL AMIDAMENT 701,500

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m12 E4D3D505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bigues PB 30,300 30,300

P PERORIGEN(G1:G1,C2  )2 Percentatge "A origen" 15,000 4,545

TOTAL AMIDAMENT 34,845

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ESTRUCTURATÍTULO 4 04
ESTRUCTURA METÀL.LICACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4415115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars Planta Baixa 1,000 296,000 296,000

C#*D#*E#*F#2 Pilars Planta Primera 1,000 655,000 655,000
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C#*D#*E#*F#3 Pilars Planta Segona 1,000 712,000 712,000

C#*D#*E#*F#4 Triangulació HEB 100 2,000 9,500 20,400 387,600

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Percentatge "A origen" 15,000 307,590

TOTAL AMIDAMENT 2.358,190

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4415125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Triangulació Tub 80.80.5 Pilars P1-P3 2,000 6,000 11,300 135,600

P PERORIGEN(G1:G1,C2  )2 Percentatge "A origen" 15,000 20,340

TOTAL AMIDAMENT 155,940

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Creuetes Sostre PB 1,000 2,000 33,700 67,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 33,700 101,100

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,000 33,700 269,600

C#*D#*E#*F#4 Creuetes Sostre P1 3,000 3,000 20,400 183,600

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,000 20,400 163,200

C#*D#*E#*F#6 Creuetes Coberta 3,000 3,000 20,400 183,600

C#*D#*E#*F#7 2,000 4,000 20,400 163,200

C#*D#*E#*F#8 Placa ancoratge 1,000 160,000 160,000

P PERORIGEN(G1:G8,C9  )9 Percentatge "A origen" 15,000 193,755

TOTAL AMIDAMENT 1.485,455

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat
a l'obra amb soldadura

4 E44Z5A25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plaques d'ancoratge 3,000 0,300 0,300 157,000 42,390

TOTAL AMIDAMENT 42,390

dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra5 E4ZZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 2,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ENVOLVENTTÍTULO 4 05
COBERTACAPÍTULO 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

1 E6184L1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,500 0,400 4,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 0,400 1,200

TOTAL AMIDAMENT 8,200

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment2 E61Z300H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,000 15,000 0,400 36,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,500 15,000 0,400 69,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 15,000 0,400 18,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

3 E61ZQ025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,000 0,150 0,400 0,360

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,500 0,150 0,400 0,690

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 0,150 0,400 0,180

TOTAL AMIDAMENT 1,230

m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
de tota la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6,
col.locació de junta de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de
dilatació. 

4 E5Z1UC5F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida5 E7B11M0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000
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m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú
sintètic, fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

6 E763UA0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida7 E7B11E10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300
kpa, resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

8 E7C2UE08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida9 E7B11E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:410 E93A14E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

11 E9DC1M3F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició
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C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 4,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

ml Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic premsat sense esmaltat, col·locada amb morter de ciment 1:6, i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

12 E5ZDUH0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,500 21,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat
de la xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

13 E8J9U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,500 21,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques14 E5ZH5DJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat15 E7Z1JWD2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,500 0,400 4,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 0,400 1,200

TOTAL AMIDAMENT 8,200

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

16 E898DFM0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,500 0,400 4,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 0,400 1,200

TOTAL AMIDAMENT 8,200
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u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització. 

17 E5ZFUUQN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ENVOLVENTTÍTULO 4 05
RAM DE PALETACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

1 E612B51S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Tancament dintell 1,000 5,500 0,300 1,650

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,500 0,300 3,150

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,500 0,300 0,750

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Tancament 1,000 5,500 2,700 14,850

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,500 2,700 28,350

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,500 2,700 6,750

T13 Planta Segona

C#*D#*E#*F#14 Tancament 1,000 5,500 2,700 14,850

C#*D#*E#*F#15 1,000 10,500 2,700 28,350

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,500 2,700 6,750

TOTAL AMIDAMENT 105,450

ml Subministre i col.locació de dintell de paret suspesa en planta baixa, realitzada amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de
gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en
taller amb metxes de connexió en les juntes, inclou la col.locació de tirants de suspensió, col.locada amb fixacions
mecàniques

2 E8J9ULL3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplició

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 19,500

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ENVOLVENTTÍTULO 4 05
FUSTERIES ALUMINICAPÍTULO 03
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut F06.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
196x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

1 EAF4FA10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut F07.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
519x125 cm,, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i tres finestres d'una fulla batent de 121x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

2 EAF4FA11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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ut F08.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
435x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i dues finestres d'una fulla batent de 110x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

3 EAF4FA12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut B02.- submistre i col.locació de finestra realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 100x215 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 100x215 cm, amb una finestra d'una fulla oscilo-batent de 90x100
cm, amb una tarja inferior fixa de 100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

4 EAF4FA20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna
incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

5 EC1FU241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F06 1,000 1,960 1,200 2,352

C#*D#*E#*F#2 F07 2,000 5,000 1,200 12,000

C#*D#*E#*F#3 F08 1,000 4,300 1,200 5,160

C#*D#*E#*F#4 B02 2,000 1,000 2,100 4,200

TOTAL AMIDAMENT 23,712

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ENVOLVENTTÍTULO 4 05

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 284

SERRALLERIACAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 196x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

1 E6MEZ025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F06 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 510x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

2 E6MEZ027

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F07 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 435x130
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

3 E6MEZ030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F08 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 285

ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2
mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de
polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x215
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

4 E6MEZ852

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 B02 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ml Subministre i col·locació de xapa de remat per lindes i escopidor, fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de
200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 500 mm, amb aïllament, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

5 E6MEZ031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F06 1,000 0,700 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#2 F07 2,000 5,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 F08 1,000 4,350 2,000 8,700

C#*D#*E#*F#4 B02 2,000 1,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 34,100

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ENVOLVENTTÍTULO 4 05
PROTECCIONS SOLARSCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció solar finestres, de secció 95x30 mm,
col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al
compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada ambients cara sur,
preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons projecte

1 EAVDUG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 2,000 11,170 1,250 27,925

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,170 1,250 13,963

TOTAL AMIDAMENT 41,888

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 286

m2 Subministre i col.locació de estructura de suport de la gelosia de fusta, format per estructura d'acer amb galvanitzat DX51D
Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a
escollir per DO, realitzat per xapes horitzontals, plegades en forma de L de 2 mm de gruix, col.locades a un intereix segons
projecte, per ancoratge de la lama de fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les xapes horitzontals, format per
muntants realitzats per tubulars foradats de 40x40 mm, inclou la formació en taller dels forats per la futura fixació de les
lames de fusta.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat, lacat al forn i muntat a obra sense soldadura, colocat amb
fixacions mecániques. tot segons projecte

2 K447XL01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 2,000 11,170 1,250 27,925

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,170 1,250 13,963

TOTAL AMIDAMENT 41,888

ut Increment económic per formació de registre el l'estructura de la gelosia de façana per accés a bombers, amb la formació
d'una estructura desmuntable i el tall de la fusta de les lames per ajustarla al registre, dimensions segons projecte.

3 K447XL10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana Sud 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
ENVOLVENTTÍTULO 4 05
REVESTIMENTS EXTERIORCAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

1 K1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 9,500 57,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 9,500 114,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 9,500 33,250

TOTAL AMIDAMENT 204,250

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 287

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

2 K1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 9,500 120,000 6.840,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 9,500 120,000 13.680,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 9,500 120,000 3.990,000

TOTAL AMIDAMENT 24.510,000

m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color A, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une
- en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 , euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i
additius especials ; i les següents característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència
sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa , resistència
a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a
10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades
mecànicament amb espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 / 0291 i valor
d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el nombre
d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques
aïllants amb base blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre alcalí
resistent, malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter
regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície
amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal
flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines orgàniques , additius
orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència sobre morter
base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm ,
color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

3 47CD6412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació

C#*D#*E#*F#2 Revestiment 1,000 6,000 7,000 42,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 7,000 84,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 7,000 24,500

C#*D#*E#*F#5 A deduir finestres -2 10,500 1,200 -25,2

TOTAL AMIDAMENT 125,300

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 288

m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color B, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une
- en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 , euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i
additius especials ; i les següents característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència
sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa , resistència
a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a
10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades
mecànicament amb espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 / 0291 i valor
d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el nombre
d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques
aïllants amb weber.therm base blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de
vidre alcalí resistent, malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència a
tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter
regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície
amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal
flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines orgàniques , additius
orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència sobre morter
base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm ,
color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

4 47CDU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació

C#*D#*E#*F#2 Façana Sud 2,000 0,500 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 1,300 3,640

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,500 1,300 1,950

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,500 1,300 0,650

C#*D#*E#*F#6 Façana Oest 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,140

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
TANCAMENTS INTERIORSTÍTULO 4 07
RAM DE PALETACAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

1 E612B51S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 289

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
TANCAMENTS INTERIORSTÍTULO 4 07
TABIQUERIA SECACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 CV1.- Formació d'envà (composició 15/70/15), de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (a) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

1 E652UP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Divisoria D10 / B7 1,000 3,000 2,650 7,950

TOTAL AMIDAMENT 7,950

m2 CV2.- Formació d'envà (composició 13+13/48/13+13), de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques estàndard (a) de 13 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

2 E652UP02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Tancament Porta D10 1,000 1,500 2,650 3,975

C#*D#*E#*F#3 Divisoria SE / D10 1,000 4,200 2,650 11,130

TOTAL AMIDAMENT 15,105

m2 CV5.- Formació de trasdosat (composició 15/48), de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària
i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (a) per una cara de 15 mm, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, amb paper kraft, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

3 E652UP05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,500 2,650 11,925

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 10 1,000 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#5 Caixó 1,000 0,200 2,650 0,530

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,400 2,650 1,060

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,800 2,650 2,120

C#*D#*E#*F#8 Bany 7 1,000 2,000 2,650 5,300

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#10 Caixó Bany 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#11 1,000 0,200 2,650 0,530
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T14 Planta Segona

C#*D#*E#*F#15 Sala Estar 1,000 5,200 2,650 13,780

C#*D#*E#*F#16 1,000 10,500 2,650 27,825

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#18 Caixó 1,000 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#19 2,000 0,300 2,650 1,590

TOTAL AMIDAMENT 107,590

m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

4 E83EA482

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa hidrofuga del mateix gruix.5 E83FU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 2,500 2,650 6,625

C#*D#*E#*F#3 Tancament armari 1,000 1,000 2,650 2,650

TOTAL AMIDAMENT 9,280

ut Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per
parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura
perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

6 EAQDF010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm7 E84A7855

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 5,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
FUSTERIES INTERIORSTÍTULO 4 08

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut PF2.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent
enrasada amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable,
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

1 EAQDPF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut PF5.- Subministre, muntatge i col·locació de conjunt de porta corredissa, per a un forat d'obra de 95x220 cm, format per
una porta corredissa de dimensions 90x225 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic
estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior
de la porta amb llana mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult amb doble base per allotjament de rodes
amb doble fre, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot
segons plànols de projecte.

2 EAQDPF05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
PAVIMENTSTÍTULO 4 12
PAVIMENTSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 db, i una resistència a la compressió > 21 kpa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini, col·locada no adherida

1 E7C765F2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 4,500 3,800 17,100

C#*D#*E#*F#3 Dormitori 10 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#4 Bany 7 1,000 1,500 3,000 4,500

T6 Planta Segona

C#*D#*E#*F#7 Sala Estar 1,000 10,000 4,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 77,350

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:42 E93A14E0
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 4,500 3,800 17,100

C#*D#*E#*F#3 Dormitori 10 1,000 4,500 3,500 15,750

C#*D#*E#*F#4 Bany 7 1,000 1,500 3,000 4,500

T6 Planta Segona

C#*D#*E#*F#7 Sala Estar 1,000 10,000 4,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 77,350

m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

3 E9DC172D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 4,500 3,800 17,100

C#*D#*E#*F#3 Dormitori 10 1,000 4,500 3,500 15,750

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Sala Estar 1,000 10,000 4,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 72,850

m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb
additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

4 E5Z26U01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,500 3,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:65 E7Z15MD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Subministre i col.locació de paviment vinílic homogeni antilliscant de 2,5 mm de gruix, antilliscant, amb classificació a l'us
clase 3 / clase c al lliscament segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes termosegellades en calent, certificació iso 9001 i
ecològica iso 14001 i emas, inclou part proporcional de peces especials, tot segons plànols i detalls de projecte. acabat
granit multisafe. 
Inclou la part proporcional de retorn de socols en mitja canya, perfil de transició de de cautxó, i les peces especials per
trobada amb el revestiment.

6 E9P1TA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,500 3,000 4,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,500

ml Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de gruix,
de color llis col·locat amb morter adhesiu

7 E9U6UZ07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Dormitori 10 1,000 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,000 4,000

T12 Planta Segona

C#*D#*E#*F#13 Sala Estar 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#15 1,000 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 55,700

m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions
normals, col·locant previament el suport

8 E9Z5U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala

C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#3 Planta Segona 1,000 2,150 2,150

TOTAL AMIDAMENT 4,950

ut Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 )

9 ED51CGDM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
REVESTIMENTSTÍTULO 4 13
TEIXITSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,55 mm de gruix i 350 g/m2 de
massa superficial, amb una classificació al foc B-s1-d0, col·locat adherit

1 E867UB6C
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,200 2,200 2,640

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,200 5,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,800 2,200 6,160

TOTAL AMIDAMENT 18,700

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
REVESTIMENTSTÍTULO 4 13
APLACATSCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated
), acabat ´´Woods´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat, color a escollir per
df, segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells,
tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons, adhesiu. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre,
de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especial, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

1 E867FE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 10 1,000 4,800 2,500 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated )
acabat ´´Larix´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df,
segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells,
tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons adhesiu. inclou enllatat amb rastrells de hpl de color negre,
de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especialt, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

2 E867FE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 2,200 2,500 5,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,200 2,500 13,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,500 2,500 11,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,200 2,500 10,500

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 Sala Estar 1,000 2,200 2,500 5,500

C#*D#*E#*F#9 1,000 5,200 2,500 13,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 10,500 2,500 26,250

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#12 1,000 5,500 2,500 13,750

TOTAL AMIDAMENT 105,000

EUR
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OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
REVESTIMENTSTÍTULO 4 13
PINTURACAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 4,500 4,800 21,600

C#*D#*E#*F#3 Dormitori 10 1,000 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#4 Bany 3 1,000 2,800 1,500 4,200

T6 Planta Segona

C#*D#*E#*F#7 Sala Estar 1,000 10,000 4,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 79,800

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
CEL RASTÍTULO 4 14
CEL RASCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 CH1.- Subministre i col.locació de cel ras acústic continu de plaques de guix laminat, rectilini rodo 8/18 R amb perforació
tipus ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons
la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

1 E844U220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala Estar 1,000 4,500 3,800 17,100

T4 Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 Sala Estar 1,000 10,000 4,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 57,100

m2 CH2.- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

2 E844UCC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 10 1,000 4,500 3,500 15,750

TOTAL AMIDAMENT 15,750
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m2 CH2.2.- Formació de faixes perimetrals, de mides a replantejar a obra, en el cel ras per tal d'ajust del cel ras perforat,
realitzat amb cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (ba), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

3 E844F120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala estar 2,000 5,200 0,500 5,200

T4 Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 Sala estar 2,000 10,000 0,500 10,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 4,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 19,200

m2 CH3.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, placa hidrófuga, amb acabat llis, 600x 600 mm i 15 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm
de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

4 E844UCR6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,500 3,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

ml Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat de
13 mm de gruix,  col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

5 E83FUU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Sala estar 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 10 1,000 3,800 3,800

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 Sala estar 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 28,700

m2 Subministre i col·locació de tabica de plaques de guix laminat sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària, col.locats cada 40 cm, aplacat amb dues plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada
mecànicament. inclòs remat perimetral amb perfil metàl·lic, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit
per a pintar.

6 1652TAAI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 10 1,000 3,800 1,000 3,800

C#*D#*E#*F#3 Sala estar 1,000 2,150 1,000 2,150

T6 Planta Segona

C#*D#*E#*F#7 Sala estar 1,000 2,150 1,000 2,150

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 297

TOTAL AMIDAMENT 8,100

ut Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat

7 E84ZG1A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Suministr i col.locació de revestiment horitzontal de llosa de la planta primera amb aïllament amb placa rígida de llana
mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W i revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions mecàniques.

8 E7C9UBC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Revestiment llosa 1,000 9,500 4,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m2 Cel ras de tauler de partícules de tauler mineral hidrofug de 22 mm de gruix, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

9 E84HU080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Revestiment llosa 1,000 9,500 4,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
APARELLS SANITARISTÍTULO 4 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació, inclou el bastidor
metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb polièster, com a suport de vàter suspès i fluxor, per encastar en mur de
fàbrica o en envà de plaques de guix, de 395 mm d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot ancoratges, colze de
desguàs de 110 mm de diàmetre i elements de connexió.

1 EJ14UU13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada tipus meridian de la casa roca o equivalent, de
dimensions 650x530, incló s sifó ampolla d'acer inoxidable, tap amb cadeneta, suports, complet, instal.lat i provat.

2 EJ13B113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

3 EJ23513A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta4 EC1K1501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany 7 1,000 1,200 1,200 1,440

TOTAL AMIDAMENT 1,440

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques

5 EJ46U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

6 EJ46U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

7 EJ46U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

8 EJ4ZU015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques9 EJ43U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500
c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

10 EJ42U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques

11 EJ46U004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades
de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

12 EJ22113A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà13 EJ22X930

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà14 EJ22R130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)CAPÍTOL 02
EQUIPAMENTTÍTULO 4 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre i col.locació de cortina separadora, amb rail d'alumini, col.locada amb fixacions mecániques. 1 EQ54UT16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Primera 1,000 2,500 2,200 5,500

TOTAL AMIDAMENT 5,500

EUR
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ut Subministre i col.locació de moble baix amb una pica, de dimensions total 120x60x90 xm, format per dos moduls amb una
porta batent cada módul., acabat tot el conjunt amb panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta
de colors. tot segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt col.locat i acabat. (no inclou la pica)

2 EQ54UT13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada i de color a definir per projecte, amb especejament segons
plànols de projecte, amb sistema d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia d'alumini, col.locada amb
fixacions mecàniques.

3 EAVTU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

M2 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada, de color plata, amb especejament segons plànols de
projecte, amb sistema d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia d'alumini, col.locada amb fixacions
mecàniques.

4 EAVTSA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
ENDERROCSTÍTULO 4 01
ENDERROCSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 K2148HC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 1,000 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Enderroc de porxo exterior del edifici, format per llosa de formigó armat massissa i en formació de gelosia, realitzat amb
mitjans mecànics i repicat de punts singulars realitzat amb mitjans manuals amb compressor.
Inclou l'apuntalament provisional de l'estructura a enderrocar, la formació de pretalls per delimitar les zones a enderroc i les
zones a conservar, inclou el tall d'armadures amb tall oxiacetilènic, i càrrega mecánica de runa sobre camió o contenidor, 

2 K2148U10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porxo 1,000 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,200 2,400 12,480

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 48,480

EUR
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m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K213UI10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilar 8,000 1,000 1,000 0,900 7,200

TOTAL AMIDAMENT 7,200

m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2148134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilar 8,000 0,300 0,300 3,500 2,520

TOTAL AMIDAMENT 2,520

M2 Arrencada de paviment de terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K219UUU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nivell Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Arrencada escala formigó 1,000 5,000 2,500 12,500

T4 Nivell Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 55,200

C#*D#*E#*F#6 Magatzems exterior 1,000 2,200 1,800 3,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,500 1,800 4,500

T9 Nivell Planta Baixa

C#*D#*E#*F#10 Pati escala paviment ceràmica 1,000 15,500 4,800 74,400

TOTAL AMIDAMENT 150,560

M2 Arrencada de graons terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K219UU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m2 Arrencada de instal.lacions exteriors, iluminiació, xarxa d'alimentació, aigua, reg, etc, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

7 K219UU11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
ESTRUCTURATÍTULO 4 02
FORMACIÓ FORJATCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 302

m2 Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, format per:
-muntatge de sostre amb perfil de xapa col.laborant d'acer galvanitzat de gruix 1,00 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla,
per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de 2,8 m, 
-armadura per a sostres amb elements resistens industrialitzats ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd de límit
elàstic >= 500 n/mm2, amb una quantia de 1,50 kg/m2 d'armadura.
-armadura per a sostres amb elemenst resistents ap500 t amb malles electrosoldades de de barres corrugades d'acer me
20x20 cm, 6 i 6 mm de d b500t une-en 10080
-formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, ha-25/p/10/i de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

1 14LMU14A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona porxo 1,000 2,500 5,500 13,750

TOTAL AMIDAMENT 13,750

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols

2 E443512D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats long, kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Perfil perimetral col.locació xapa
col.laborant

2,000 2,500 33,800 169,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,500 33,800 371,800

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Percentatge "A origen" 15,000 81,120

TOTAL AMIDAMENT 621,920

ut Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís3 K4ZWMB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ancoratge 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
ESTRUCTURATÍTULO 4 02
REPARACIÓ ESTRUCTURACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb
fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

1 K45RU510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 2,000 12,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 303

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
COBERTATÍTULO 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 De granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada superficial amb la rugositat aproximada de 2,0 mm, inclús
neteja del suport tractat.  amidada la superfíe executada.

1 E9P76080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Impermeabilització paviment porxo 1,000 5,000 15,800 79,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

M2 Subministre i col·locació del sistema impermeabilitzant de multicapa, amb la aplicació de una imprimació selladora de
poros, aplicació sellat de juntes i fisures, aplicació d'una primera capa de la membrana impermeabilitzant, previament
barrejat amb mariseal speed cat, per un secat ràpid, després una capa i nova aplicació per últim aplicar una capa d'acabat.

2 E9P72010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Impermeabilització paviment porxo 1,000 5,000 15,800 79,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
PAVIMENTTÍTULO 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Formació de pendents amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix promitg,
amb acabat remolinat

1 E5Z26DP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nivell Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Arrencada escala formigó 1,000 5,000 2,500 12,500

T4 Nivell Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 55,200

C#*D#*E#*F#6 Magatzems exterior 1,000 2,200 1,800 3,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,500 1,800 4,500

T9 Nivell Planta Baixa

C#*D#*E#*F#10 Pati escala paviment ceràmica 1,000 15,500 4,800 74,400

TOTAL AMIDAMENT 150,560

m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació i
recobriment de 2 cm de gruix de morter de ciment 1:4

2 K785U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 304

T1 Nivell Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Arrencada escala formigó 1,000 5,000 2,500 12,500

T4 Nivell Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 55,200

C#*D#*E#*F#6 Magatzems exterior 1,000 2,200 1,800 3,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,500 1,800 4,500

T9 Nivell Planta Baixa

C#*D#*E#*F#10 Pati escala paviment ceràmica 1,000 15,500 4,800 74,400

TOTAL AMIDAMENT 150,560

m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

3 E9DCAM3B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nivell Planta Soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 Arrencada escala formigó 1,000 5,000 2,500 12,500

T4 Nivell Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 55,200

C#*D#*E#*F#6 Magatzems exterior 1,000 2,200 1,800 3,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,500 1,800 4,500

T9 Nivell Planta Baixa

C#*D#*E#*F#10 Pati escala paviment ceràmica 1,000 15,500 4,800 74,400

TOTAL AMIDAMENT 150,560

m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant ref. CC11370 de la serie Cadí de CALAF , de dues peces, frontal i
estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8

4 E9V3A11NBS7N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
REVESTIMENTSTÍTULO 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja de sostre amb sorra a pressió i/o raig d'aigua desionitzada i preparació de la superfície per a posterior tractament o
pintat, amb protecció prèvia de les instal.lacions existents, inclós càrrega, transport i descàrrega de residus a centre de
reciclatge.

1 G231EC03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Porxo

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 305

C#*D#*E#*F#3 Pilar 56,000 0,300 2,900 48,720

C#*D#*E#*F#4 Llosa 2,000 5,000 15,800 158,000

C#*D#*E#*F#5 Cantell llosa 1,000 6,000 0,300 1,800

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,000 0,300 3,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 15,800 0,300 4,740

C#*D#*E#*F#8 46,000 2,400 0,300 33,120

C#*D#*E#*F#9 46,000 0,350 0,300 4,830

T11 Escala formigó

C#*D#*E#*F#12 6,000 2,500 1,200 18,000

C#*D#*E#*F#13 3,000 1,200 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,500 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#15 1,000 15,000 5,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 366,910

m2 Pintat exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat2 E894UP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Porxo

C#*D#*E#*F#3 Pilar 56,000 0,300 2,900 48,720

C#*D#*E#*F#4 Llosa 2,000 5,000 15,800 158,000

C#*D#*E#*F#5 Cantell llosa 1,000 6,000 0,300 1,800

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,000 0,300 3,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 15,800 0,300 4,740

C#*D#*E#*F#8 46,000 2,400 0,300 33,120

C#*D#*E#*F#9 46,000 0,350 0,300 4,830

T11 Escala formigó

C#*D#*E#*F#12 6,000 2,500 1,200 18,000

C#*D#*E#*F#13 3,000 1,200 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,500 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#15 1,000 15,000 5,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 366,910

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
SERRALLERIATÍTULO 4 11
SERRALLERIACAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i
travesser intermig, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la
mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller,
un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del posible les
soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat amb esmalt sisntetic mate, color a
escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

1 EB12UB03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 306

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Passera façana Nord 1,000 16,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 16,500

ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i
inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa
secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10
cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

2 EB12UB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana Oest

C#*D#*E#*F#2 Escala 1 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#3 Escala 2 1,000 1,200 1,200

T6 Escala Cuina

C#*D#*E#*F#7 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#8 3,000 2,200 6,600

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

ml Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la
mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades
cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana
per trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant
i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

3 EB121810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana Oest

C#*D#*E#*F#2 Escala 1 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 Escala 2 1,000 2,500 2,500

T6 Escala Cuina

C#*D#*E#*F#7 12,000 2,200 26,400

C#*D#*E#*F#8 6,000 0,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 34,400

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
SERRALLERIATÍTULO 4 11
ESCALA EMERGENCIACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 307

T1 unitats long, kg/ml

2 Escala Emergencia

3 Tram 1

C#*D#*E#*F#4 UPN 200 2,000 6,380 25,300 322,828

C#*D#*E#*F#5 UPN 200 1,000 1,000 25,300 25,300

6 Tram 2

C#*D#*E#*F#7 UPN 200 2,000 7,000 25,300 354,200

C#*D#*E#*F#8 UPN 200 2,000 1,000 25,300 50,600

9 Tram 3

C#*D#*E#*F#10 UPN 200 2,000 7,380 25,300 373,428

C#*D#*E#*F#11 UPN 200 2,000 1,000 25,300 50,600

12 Portic 1

C#*D#*E#*F#13 HEB 140 2,000 5,620 33,700 378,788

C#*D#*E#*F#14 HEB 140 2,000 2,200 33,700 148,280

15 Portic 2

C#*D#*E#*F#16 HEB 140 2,000 3,020 33,700 203,548

C#*D#*E#*F#17 HEB 140 1,000 2,200 33,700 74,140

C#*D#*E#*F#18 Suport pletina 4,000 1,000 21,200 84,800

P PERORIGEN(G1:G18,C
19)

19 Percentatge "A origen" 15,000 309,977

TOTAL AMIDAMENT 2.376,489

ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i
inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa
secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10
cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

2 EB12UB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala Emergencia

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,500 9,000

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

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,200 1,200

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

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 6,800 6,800

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

TOTAL AMIDAMENT 32,200

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 308

ml Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la
mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades
cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana
per trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant
i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

3 EB121810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala Emergencia

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 11,400

m2 Subministre i colocació de paviment de entremat electrosoldada antilliscant de 30x30 mm de pas de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 30x2 mm, separades 30 mm entre si, amb marc perimetral d'acer laminat UNE-eN 10025 S235JR, en perfil en L,
fixat amb peces de subjecció, Especejament de les peces segons replans de projecte, comprovació de mides a obra.

4 E9S1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala emergencia 1,000 2,400 1,200 2,880

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 1,200 4,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,680

ut Subministre i col.locació de graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x300 mm, col·locat sobre estructura de suport, amb estructura de suport amb ´´L´´, tot el conjunt d'acer galvanitzat,
inclou els elements necessaris per deixat l'unitat acabada.

5 E9S1UU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala d'emergencia 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat6 E894BBJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats long, m2/ml

2 Escala Emergencia 0,000

3 Tram 1 0,000

C#*D#*E#*F#4 UPN 200 2,000 6,380 0,661 8,434

C#*D#*E#*F#5 UPN 200 1,000 1,000 0,661 0,661

6 Tram 2

C#*D#*E#*F#7 UPN 200 2,000 7,000 0,661 9,254

C#*D#*E#*F#8 UPN 200 2,000 1,000 0,661 1,322

9 Tram 3

C#*D#*E#*F#10 UPN 200 2,000 7,380 0,661 9,756

C#*D#*E#*F#11 UPN 200 2,000 1,000 0,661 1,322

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 309

12 Portic 1

C#*D#*E#*F#13 HEB 140 2,000 5,620 0,805 9,048

C#*D#*E#*F#14 HEB 140 2,000 2,200 0,805 3,542

15 Portic 2

C#*D#*E#*F#16 HEB 140 2,000 3,020 0,805 4,862

C#*D#*E#*F#17 HEB 140 1,000 2,200 0,805 1,771

C#*D#*E#*F#18 Suport pletina 4,000 1,000 1,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G18,
C19)

19 Percentatge "A origen" 15,000 8,096

TOTAL AMIDAMENT 62,068

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT PORXOSCAPÍTOL 04
SERRALLERIATÍTULO 4 11
ESCALA ACCÉS P-3 A P-2CAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats long, kg/ml

2 Escala P-3 P-2

3 Tram 1

C#*D#*E#*F#4 UPN 200 2,000 6,000 25,300 303,600

C#*D#*E#*F#5 UPN 200 2,000 7,120 25,300 360,272

6 Mensules

C#*D#*E#*F#7 IPE 200 4,000 1,200 22,400 107,520

C#*D#*E#*F#8 Suport pletina 4,000 1,000 21,200 84,800

P PERORIGEN(G1:G8,C9  )9 Percentatge "A origen" 15,000 128,429

TOTAL AMIDAMENT 984,621

ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i
inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa
secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10
cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

2 EB12UB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala P-3 P-2

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 310

ml Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la
mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades
cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana
per trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant
i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

3 EB121810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala P-3 P-2

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

m2 Subministre i colocació de paviment de entremat electrosoldada antilliscant de 30x30 mm de pas de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 30x2 mm, separades 30 mm entre si, amb marc perimetral d'acer laminat UNE-eN 10025 S235JR, en perfil en L,
fixat amb peces de subjecció, Especejament de les peces segons replans de projecte, comprovació de mides a obra.

4 E9S1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala P-3 a P-2 1,000 7,000 1,200 8,400

TOTAL AMIDAMENT 8,400

ut Subministre i col.locació de graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x300 mm, col·locat sobre estructura de suport, amb estructura de suport amb ´´L´´, tot el conjunt d'acer galvanitzat,
inclou els elements necessaris per deixat l'unitat acabada.

5 E9S1UU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala P-3 a P-2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix,, col·locat amb fixacions mecàniques6 E9S2LF3B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment 1,000 6,800 2,000 13,600

TOTAL AMIDAMENT 13,600

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat7 E894BBJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats long, kg/ml

2 Escala P-3 P-2

3 Tram 1

C#*D#*E#*F#4 UPN 200 2,000 6,000 0,661 7,932

C#*D#*E#*F#5 UPN 200 2,000 7,120 0,661 9,413

6 Mensules

C#*D#*E#*F#7 IPE 200 4,000 1,200 0,768 3,686

C#*D#*E#*F#8 Suport pletina 4,000 1,000 1,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G8,C9  )9 Percentatge "A origen" 15,000 3,755

TOTAL AMIDAMENT 28,786

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 311

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
ENDERROCSTÍTULO 4 01
ENDERROCSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada d'arbre incloses les arrels, realitzat amb mitjans manuals i/o mecànics, inclús el transport i acopi a lloc indicat
per la df dels arbres en el cas que s'haguin de replantar, i/o la posterior càrrega manual i mecànica de la resta sobre camió
o contenidor.

1 E21RARBR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de línea d'arbusts, incloses les arrels, realitzat amb mitjans manuals i/o mecànics i posterior càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

2 E21RARBU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de
42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

3 KQBA1210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Enderroc de bancs i jardineres, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió: inclou part de mitjans
manuals.

4 F219U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Arrencada de instal.lacions exteriors, iluminiació, xarxa d'alimentació, aigua, reg, etc, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

5 K219UU11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Demolicio de paviment de formigo, de 15 a 30 cm de gruix, amb martell picador manual6 F21K4AE3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Area total 1,000 15,000 8,000 120,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 312

C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 9,500 114,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,500 4,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 256,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7 F2194JF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Area total 1,000 15,000 8,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 9,500 114,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,500 4,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 16,500 5,500 90,750

C#*D#*E#*F#5 1,000 15,000 5,500 82,500

TOTAL AMIDAMENT 429,250

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat / massis de més de 15 cm de gruix, a mà amb martell trencador manual, o
mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8 K2164U12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 30,000 1,500 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor9 K213UI10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 30,000 0,400 0,400 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
MOVIMENT DE TERRESTÍTULO 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

1 K2216452

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Area total 1,000 15,000 8,000 0,800 96,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 9,500 0,800 91,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,500 4,000 0,800 17,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 17,000 16,000 0,400 108,800

TOTAL AMIDAMENT 313,600

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

2 E222B432

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 313

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 12,000 1,000 0,600 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM

3 E225277A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 12,000 1,000 0,600 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
ESTRUCTURATÍTULO 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 E3Z112T1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sabata mur 1 1,000 14,810 0,600 8,886

C#*D#*E#*F#2 Sabata mur 2 1,000 5,000 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#3 Sabata mur 3 1,000 15,930 0,600 9,558

C#*D#*E#*F#4 Sabata mur 4 1,000 4,800 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,400 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,600 0,600 1,560

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,400 0,600 2,040

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,700 0,600 2,220

TOTAL AMIDAMENT 33,384

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/20/iia, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

2 E31522J4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sabata mur 1 1,000 14,810 0,600 0,600 5,332

C#*D#*E#*F#2 Sabata mur 2 1,000 5,000 0,600 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#3 Sabata mur 3 1,000 15,930 0,600 0,600 5,735

C#*D#*E#*F#4 Sabata mur 4 1,000 4,800 0,600 0,600 1,728

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,400 0,600 0,600 1,944

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,600 0,600 0,600 0,936

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,400 0,600 0,600 1,224

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,700 0,600 0,600 1,332

TOTAL AMIDAMENT 20,031

kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm23 E31B3000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 314

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armat sabates 1,000 20,050 65,000 1.303,250

TOTAL AMIDAMENT 1.303,250

m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments4 E31DD100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sabata mur 1 2,000 14,810 0,600 17,772

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,600 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#3 Sabata mur 2 2,000 5,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,600 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#5 Sabata mur 3 2,000 15,930 0,600 19,116

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,600 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#7 Sabata mur 4 2,000 4,800 0,600 5,760

C#*D#*E#*F#8 2,000 5,400 0,600 6,480

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,600 0,600 3,120

C#*D#*E#*F#10 2,000 3,400 0,600 4,080

C#*D#*E#*F#11 2,000 3,700 0,600 4,440

C#*D#*E#*F#12 2,000 0,600 0,600 0,720

TOTAL AMIDAMENT 69,648

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, ha-25/b/20/iia de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

5 E32515H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur 1 1,000 14,810 0,300 0,800 3,554

C#*D#*E#*F#2 Mur 2 1,000 5,000 0,300 1,300 1,950

C#*D#*E#*F#3 Mur 3 1,000 15,930 0,300 0,800 3,823

C#*D#*E#*F#4 Mur 4 1,000 4,800 0,300 0,800 1,152

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,400 0,300 0,800 1,296

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,600 0,300 0,800 0,624

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,400 0,300 0,800 0,816

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,700 0,300 0,800 0,888

TOTAL AMIDAMENT 14,103

kg Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

6 E32B300P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur 1,000 14,150 85,000 1.202,750

TOTAL AMIDAMENT 1.202,750

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

7 E4D2DA23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 315

C#*D#*E#*F#1 Mur 1 2,000 14,810 0,800 23,696

C#*D#*E#*F#2 Mur 2 2,000 5,000 1,300 13,000

C#*D#*E#*F#3 Mur 3 2,000 15,930 0,800 25,488

C#*D#*E#*F#4 Mur 4 2,000 4,800 0,800 7,680

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,400 0,800 8,640

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,600 0,800 4,160

C#*D#*E#*F#7 2,000 3,400 0,800 5,440

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,700 0,800 5,920

TOTAL AMIDAMENT 94,024

m3 Subministre i col.locació de formigó per a reblert i protecció de tubs de sanejament, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

8 E315UUB3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 12,000 1,000 0,300 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
PAVIMENTTÍTULO 4 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm1 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sauló 1,000 15,500 2,800 43,400

T4 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 55,200

C#*D#*E#*F#6 Paviment de formigó 1,000 5,500 2,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 Paviment de Sauló 1,000 14,000 3,000 42,000

C#*D#*E#*F#8 Passera de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#9 Paviment de formigó in situ 0,500 2,500 6,000 7,500

C#*D#*E#*F#10 0,500 6,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#11 Paviment de Sauló zona bancs 1,000 6,500 5,500 35,750

C#*D#*E#*F#12 1,000 6,000 4,000 24,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#14 Passera de paviment peces formigó 1,000 20,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#15 Zona Accés 1,000 4,500 1,500 6,750

T17 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#18 Plataform de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#19 1,000 10,500 7,000 73,500

C#*D#*E#*F#20 1,000 10,500 9,500 99,750

C#*D#*E#*F#21 1,000 5,000 4,000 20,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 316

TOTAL AMIDAMENT 511,350

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM2 F921201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 0,150 8,280

C#*D#*E#*F#3 Paviment de formigó 1,000 5,500 2,000 0,150 1,650

C#*D#*E#*F#4 Passera de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 0,150 3,150

C#*D#*E#*F#5 Paviment de formigó in situ 0,500 2,500 6,000 0,150 1,125

C#*D#*E#*F#6 0,500 6,000 2,500 0,150 1,125

C#*D#*E#*F#7 Passera de paviment peces formigó 1,000 20,000 2,000 0,150 6,000

C#*D#*E#*F#8 Zona armaris 1,000 5,000 2,000 0,150 1,500

C#*D#*E#*F#9 Zona Accés 1,000 4,500 1,500 0,150 1,013

T11 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#12 Plataform de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 0,150 3,150

C#*D#*E#*F#13 1,000 10,500 7,000 0,150 11,025

C#*D#*E#*F#14 1,000 10,500 9,500 0,150 14,963

C#*D#*E#*F#15 1,000 5,000 4,000 0,150 3,000

TOTAL AMIDAMENT 55,981

m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm com a màxim3 E2255J90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Sauló 1,000 15,500 0,500 0,500 3,875

T4 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Paviment de Sauló 1,000 14,000 0,500 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#6 Paviment de Sauló zona bancs 1,000 13,000 0,500 0,500 3,250

TOTAL AMIDAMENT 10,625

m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2, col·locada no adherida4 E7B21A0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 55,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment de formigó in situ 1,000 5,500 2,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 Passera de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#5 Paviment de formigó in situ 0,500 2,500 6,000 7,500

C#*D#*E#*F#6 0,500 6,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#7 Passera de paviment peces formigó 1,000 20,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#8 Zona Accés 1,000 4,500 1,500 6,750

T10 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#11 Plataform de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 10,500 7,000 73,500

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 317

C#*D#*E#*F#13 1,000 10,500 9,500 99,750

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,000 4,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 363,200

m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

5 F9365H31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 0,150 8,280

C#*D#*E#*F#3 Passera de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 0,150 3,150

C#*D#*E#*F#4 Passera de paviment peces formigó 1,000 20,000 2,000 0,150 6,000

C#*D#*E#*F#5 Zona Accés 1,000 4,500 1,500 0,150 1,013

T7 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#8 Plataform de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 0,150 3,150

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,500 7,000 0,150 11,025

C#*D#*E#*F#10 1,000 10,500 9,500 0,150 14,963

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,000 4,000 0,150 3,000

TOTAL AMIDAMENT 50,581

M3 Subministrament i col·locació de paviment de formigó decoratiu per exteriors tipus artevia desactivado de la casa comercial
lafarge, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic. inclús elements i material auxiliar i necessari
per deixar el paviment completament acabat. tot segons plànols i detalls de projecte, i indicacions de la df. 

6 F9G2ART1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Paviment de formigó in situ 1,000 5,500 2,000 0,200 2,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment de formigó in situ 0,500 2,500 6,000 0,200 1,500

C#*D#*E#*F#4 0,500 6,000 2,500 0,200 1,500

TOTAL AMIDAMENT 5,200

m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:5-5 mm
6x2,2 m b500t une-en 10080

7 F9Z4A615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Pati escala paviment ceràmica 1,000 11,500 4,800 55,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment de formigó in situ 1,000 5,500 2,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 Passera de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#5 Paviment de formigó in situ 0,500 2,500 6,000 7,500

C#*D#*E#*F#6 0,500 6,000 2,500 7,500

C#*D#*E#*F#7 Passera de paviment peces formigó 1,000 20,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#8 Zona Accés 1,000 4,500 1,500 6,750

T10 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#11 Plataform de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 10,500 7,000 73,500

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 318

C#*D#*E#*F#13 1,000 10,500 9,500 99,750

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,000 4,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 363,200

M2 Subministre i col.locació de paviment de peces de formigo amb peces rectangular de 20x40 cm i de 60x40 cmm de 5 cm
de gruix, combinats i especejament segons projecte, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

8 F9F5U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Passera de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#3 Passera de paviment peces formigó 1,000 20,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#4 Zona Accés 1,000 4,500 1,500 6,750

T6 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#7 Plataform de paviment peces formigó 1,000 14,000 1,500 21,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 10,500 7,000 73,500

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,500 9,500 99,750

C#*D#*E#*F#10 1,000 5,000 4,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 282,000

M Subministre i col.locació de peça de remat de paviment de 30 cm d'amplada, realitzat amb peces de formigo rectangular de
30x60 cm, de 7 cm de gruix,, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de
junts amb sorra fina

9 E8J3PR10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nivell Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Peça de remat 1,000 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,500 4,500

T6 Nivell Planta Baixa

C#*D#*E#*F#7 Peça de remat zona escala 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 5,500 11,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 63,500

M Subministre i col.locació de peça recta de formigó, amb secció de 20x10 cm, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent
a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió, rejuntada amb morter

10 F9651110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona jardinera acces 1,000 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#3 Peça de remat 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 Zona bancs 3,000 5,500 16,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,500 3,500

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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AMIDAMENTS Pàg.: 319

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 52,400

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir11 E7B111D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Paviment de Sauló 1,000 15,500 2,800 43,400

T4 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Paviment de Sauló 1,000 14,000 3,000 42,000

C#*D#*E#*F#6 Paviment de Sauló zona bancs 1,000 6,500 5,500 35,750

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,000 4,000 24,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 148,150

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm12 F9A1201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani -3

C#*D#*E#*F#2 Paviment de Sauló 1,000 15,500 2,800 0,200 8,680

T4 Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#5 Paviment de Sauló 1,000 14,000 3,000 0,200 8,400

C#*D#*E#*F#6 Paviment de Sauló zona bancs 1,000 6,500 5,500 0,200 7,150

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,000 4,000 0,200 4,800

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,000 1,500 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENT 29,630

u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

13 FD5ZJJJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona accés 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

14 ED5H8A88

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nivell Planta Soterrani -1

C#*D#*E#*F#2 Canal de drenatge 6,000 2,000 12,000

T4 Nivell Planta Baixa

C#*D#*E#*F#5 Canal de drenatge 1,000 11,500 11,500

TOTAL AMIDAMENT 23,500

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 320

m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

15 ED5H8AB8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canal de drenatge 1,000 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

16 F96AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 7,950 7,950

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

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,900 3,900

TOTAL AMIDAMENT 15,650

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
REVESTIMENTSTÍTULO 4 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ml Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de banc, de secció 300x50 mm, tractada a l'autoclau amb
sals hidrosolubles per a classe de risc 4, col.locat amb fixacions mecàniques ocultes.

1 EAVDU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur 1 1,000 14,810 0,300 4,443

C#*D#*E#*F#2 Mur 2 1,000 5,000 0,300 1,500

C#*D#*E#*F#3 Mur 3 1,000 15,930 0,300 4,779

TOTAL AMIDAMENT 10,722

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
TANCAMENTSTÍTULO 4 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de tanques i baranes, de secció 90x45 mm, col.locades a
una separació de 10 cm com a màxim, amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment
d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color amb el producte, i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada ambients cara sur, inclou
sistema de tirant central amb varilla roscada i tub d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una estructura metal.lica principal
amb cargols i/o varilles, inclou la formació de mecanitzat de les peces per tal de col.locarles encastades amb els muntants
de suport verticals dispossats cada 90 cm, aproximadament. tot segons projecte

1 EAVDDA10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M-1 2,000 2,250 1,000 4,500

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 321

C#*D#*E#*F#2 M-2 3,000 2,250 2,300 15,525

C#*D#*E#*F#3 M-3 4,000 1,700 2,300 15,640

C#*D#*E#*F#4 M-4 7,000 1,700 1,000 11,900

C#*D#*E#*F#5 M-5 1,000 1,950 1,600 3,120

C#*D#*E#*F#6 M-6 1,000 14,000 1,200 16,800

C#*D#*E#*F#7 M-7 1,000 6,350 1,200 7,620

C#*D#*E#*F#8 M-8 1,000 6,350 1,200 7,620

C#*D#*E#*F#9 M-9 1,000 5,750 1,200 6,900

C#*D#*E#*F#10 M-10 1,000 1,200 1,100 1,320

C#*D#*E#*F#11 M-11 1,000 1,550 1,450 2,248

C#*D#*E#*F#12 M-12 1,000 3,650 1,800 6,570

C#*D#*E#*F#13 M-13 1,000 3,400 1,800 6,120

C#*D#*E#*F#14 M-14 1,000 2,500 1,800 4,500

C#*D#*E#*F#15 M-15 1,000 5,500 1,800 9,900

C#*D#*E#*F#16 M-16 1,000 5,000 1,600 8,000

C#*D#*E#*F#17 M-17 1,000 13,000 1,800 23,400

C#*D#*E#*F#18 M-18 1,000 2,150 1,800 3,870

C#*D#*E#*F#19 M-19 1,000 9,450 1,600 15,120

C#*D#*E#*F#20 M-20 1,000 4,550 2,300 10,465

TOTAL AMIDAMENT 181,138

ml Subministre i colocació de passamans recte i curvat en trobades entre passamans, realitzat amb tub foradat d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament, amb reforços d'ancoratge. 

2 EB14UPKD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M-1 2,000 2,250 4,500

C#*D#*E#*F#2 M-2 3,000 2,250 6,750

C#*D#*E#*F#3 M-3 4,000 1,700 6,800

C#*D#*E#*F#4 M-4 7,000 1,700 11,900

C#*D#*E#*F#5 M-5 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#6 M-6 1,000 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#7 M-7 1,000 6,350 6,350

C#*D#*E#*F#8 M-8 1,000 6,350 6,350

C#*D#*E#*F#9 M-9 1,000 5,750 5,750

C#*D#*E#*F#10 M-10 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#11 M-11 1,000 1,550 1,550

C#*D#*E#*F#12 M-12 1,000 3,650 3,650

C#*D#*E#*F#13 M-13 1,000 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#14 M-14 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#15 M-15 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#16 M-16 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#17 M-17 1,000 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#18 M-18 1,000 2,150 2,150

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 322

C#*D#*E#*F#19 M-19 1,000 9,450 9,450

C#*D#*E#*F#20 M-20 1,000 4,550 4,550

TOTAL AMIDAMENT 116,300

ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 120 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat
en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada
per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els
elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

3 K447YE02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M04 7,000 1,700 11,900

C#*D#*E#*F#2 M01 2,000 2,210 4,420

C#*D#*E#*F#3 M07 1,000 6,350 6,350

C#*D#*E#*F#4 M08 1,000 6,350 6,350

C#*D#*E#*F#5 M09 1,000 5,750 5,750

C#*D#*E#*F#6 M06 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 48,770

ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 180 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat
en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació format per
perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en
projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

4 K447YE03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M12 1,000 3,650 3,650

C#*D#*E#*F#2 M15 1,000 5,450 5,450

C#*D#*E#*F#3 M14 1,000 2,510 2,510

C#*D#*E#*F#4 M13 1,000 3,350 3,350

TOTAL AMIDAMENT 14,960

ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 140 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat
en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada
per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els
elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

5 K447YE04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M05 7,000 1,950 13,650

TOTAL AMIDAMENT 13,650

EUR
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ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 230 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat
en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada
per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els
elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

6 K447YE05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M03 4,000 1,700 6,800

C#*D#*E#*F#2 M02 3,000 2,260 6,780

C#*D#*E#*F#3 M20 2,000 4,550 9,100

TOTAL AMIDAMENT 22,680

ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 110x120 cm, format per un enmarcat perimetral format
per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base
de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

7 K447YE06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 125x155 cm, format per un enmarcat perimetral format
per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base
de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

8 K447YE07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x230 cm, format per un enmarcat perimetral format
per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base
de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

9 K447YE08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 324

C#*D#*E#*F#1 M20 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x170 cm, format per un enmarcat perimetral format
per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base
de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

10 K447YE09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M17 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x150 cm, format per un enmarcat perimetral format
per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base
de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

11 K447YE10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M17 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 170 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat
en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació format per
perfil i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de
suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per
les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

12 K447YE12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M18 1,000 2,150 2,150

C#*D#*E#*F#2 M17 1,000 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,550 4,550

TOTAL AMIDAMENT 10,800

ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 160 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat
en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació format per
perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en
projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

13 K447YE14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M16 1,000 6,050 6,050

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

AMIDAMENTS Pàg.: 325

TOTAL AMIDAMENT 6,050

ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 210 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat
en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació format per
perfil i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de
suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per
les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

14 K447YE15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M19 1,000 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

ml Subministre i col.locació de porta corredissa de dimensions 455x170 cma, format per un enmarcat perimetral format per
perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica
sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la
perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i tancament automàtic de porta, fins i tot pòrtic lateral de sustentació
i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25 / B / 20 / I,
rodes per lliscament, amb rodament de greixatge permanent, material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador, emissor, receptor i fotocèl·lula), per a automatització de porta de
garatge, i 5 comandaments a distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.

15 K447YE16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M17 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
JARDINERIATÍTULO 4 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Moldejat i anivellament del terreny amb mitjans manuals per a obtenir el perfil d'acabat de les dunes1 FR20025D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parterre 1 1,000 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,500 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#3 Parterre 2 0,500 7,000 3,500 12,250

C#*D#*E#*F#4 0,500 6,000 3,500 10,500

C#*D#*E#*F#5 Parterre 3 1,000 13,000 2,500 32,500

C#*D#*E#*F#6 Parterre 4 1,000 7,000 3,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 106,750

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

2 FR3P2112

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parterre 1 1,000 13,000 2,000 0,150 3,900

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,500 1,000 0,150 0,675

C#*D#*E#*F#3 Parterre 2 0,500 7,000 3,500 0,150 1,838

C#*D#*E#*F#4 0,500 6,000 3,500 0,150 1,575

C#*D#*E#*F#5 Parterre 3 1,000 13,000 2,500 0,150 4,875

C#*D#*E#*F#6 Parterre 4 1,000 7,000 3,000 0,150 3,150

TOTAL AMIDAMENT 16,013

M2 Sembra de heura, tot segons els plecs de condicions de parcs i jardins.3 FR721100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parterre 1 1,000 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,500 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#3 Parterre 2 0,500 7,000 3,500 12,250

C#*D#*E#*F#4 0,500 6,000 3,500 10,500

C#*D#*E#*F#5 Parterre 3 1,000 13,000 2,500 32,500

C#*D#*E#*F#6 Parterre 4 1,000 7,000 3,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 106,750

U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

4 FR2G8B31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Subministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a 18 cm, amb arrel nua5 KR43L211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un
pendent del 25 al 75 %

6 FR632J73

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida7 E7B11E0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Drenatge 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

EUR
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m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm8 ED5A1600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Drenatge 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Poda de enradadera existent en la zona del porxo, per facilitar els treballs de reparació del porxo, inclou col.locació
d'elements de protecció durant el curs de l'obra, la seva retirada un cop finalitzades les obres, i la seva adequació. inclou el
seu abonament i conservació durenat el curs de l'obra. 

9 FR20U15V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Transplantament de arbre, a zona indicada per Direcció D'obra, inclou col.locació d'elements de protecció durant el curs de
l'obra, la seva retirada un cop finalitzades les obres, i la seva adequació. inclou el seu abonament i conservació durenat el
curs de l'obra. 

10 FR20U145

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL 05
MOBILIARITÍTULO 4 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

1 FQ31U220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada
amb fixacions mecàniques

2 FQ21UC60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Subministre i col.locació de banc, realitzat amb estructuta de suport i recolzabraços de pletines d'acer plegades i soldades,
acabades pintades, i seient i respatller format per llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb fixacions mecàniques.

3 FQ11GU10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

4 FQ42FE15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona aparcement ambulancies 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament
corresponents, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.

1 E2R34239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 530,000 530,000

TOTAL AMIDAMENT 530,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials, procedents de demolició, amb codi 170904
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA7540

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Envà de 5 cm 1,000 150,000 0,050 7,500

C#*D#*E#*F#2 Tabicó de 10 cm 1,000 55,000 0,100 5,500

C#*D#*E#*F#3 Paret de 15 cm 1,000 46,000 0,150 6,900

C#*D#*E#*F#4 Paret de més de 15 cm 1,000 42,400 0,600 25,440

C#*D#*E#*F#5 Solera 1,000 155,000 0,150 23,250

C#*D#*E#*F#6 Paviments existents 1,000 220,000 0,050 11,000

C#*D#*E#*F#7 Socol 1,000 220,000 0,100 0,020 0,440

C#*D#*E#*F#8 Arrebossat 1,000 137,270 0,015 2,059

C#*D#*E#*F#9 Enrajolat 1,000 137,270 0,015 2,059

C#*D#*E#*F#10 Enguixat 1,000 182,000 0,015 2,730

C#*D#*E#*F#11 Cel ras 1,000 220,000 0,030 6,600

C#*D#*E#*F#12 Fusteries 19,000 1,600 2,100 0,050 3,192

C#*D#*E#*F#13 Instal.lacions 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#14 Mobiliari 1,000 4,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G14,C
15)

15 Percentatge "A origen" 40,000 41,468

TOTAL AMIDAMENT 145,138

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 E2RA8890

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fusteries 19,000 1,600 2,100 0,050 3,192

P PERORIGEN(G1:G1,C2  )2 Percentatge "A origen" 40,000 1,277

TOTAL AMIDAMENT 4,469

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 E2RA8770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments 7,150 7,150

C#*D#*E#*F#2 Tancaments 3,540 3,540

C#*D#*E#*F#3 Acabats 12,740 12,740

TOTAL AMIDAMENT 23,430

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5 E2RA8960

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments 1,150 1,150

C#*D#*E#*F#2 Tancaments 6,190 6,190

C#*D#*E#*F#3 Acabats 14,700 14,700

TOTAL AMIDAMENT 22,040

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6 E2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonaments 5,080 5,080

C#*D#*E#*F#2 Tancaments 0,880 0,880

C#*D#*E#*F#3 Acabats 3,920 3,920

TOTAL AMIDAMENT 9,880

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 E2RA75A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Envà de 5 cm 1,000 150,000 0,050 7,500

C#*D#*E#*F#2 Tabicó de 10 cm 1,000 55,000 0,100 5,500

C#*D#*E#*F#3 Paret de 15 cm 1,000 46,000 0,150 6,900

C#*D#*E#*F#4 Paret de més de 15 cm 1,000 42,400 0,600 25,440

C#*D#*E#*F#5 Solera 1,000 155,000 0,150 23,250

C#*D#*E#*F#6 Paviments existents 1,000 220,000 0,050 11,000

C#*D#*E#*F#7 Socol 1,000 220,000 0,100 0,020 0,440

C#*D#*E#*F#8 Arrebossat 1,000 137,270 0,015 2,059

C#*D#*E#*F#9 Enrajolat 1,000 137,270 0,015 2,059

EUR
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C#*D#*E#*F#10 Enguixat 1,000 182,000 0,015 2,730

C#*D#*E#*F#11 Cel ras 1,000 220,000 0,030 6,600

C#*D#*E#*F#12 Instal.lacions 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#13 Mobiliari 1,000 4,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G13,C
14)

14 Percentatge "A origen" 40,000 40,191

TOTAL AMIDAMENT 140,669

M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres a l'abocador
autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la
maquinària i neteja de la zona de treball.

8 E2R54239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Envà de 5 cm 1,000 150,000 0,050 7,500

C#*D#*E#*F#2 Tabicó de 10 cm 1,000 55,000 0,100 5,500

C#*D#*E#*F#3 Paret de 15 cm 1,000 46,000 0,150 6,900

C#*D#*E#*F#4 Paret de més de 15 cm 1,000 42,400 0,600 25,440

C#*D#*E#*F#5 Solera 1,000 155,000 0,150 23,250

C#*D#*E#*F#6 Paviments existents 1,000 220,000 0,050 11,000

C#*D#*E#*F#7 Socol 1,000 220,000 0,100 0,020 0,440

C#*D#*E#*F#8 Arrebossat 1,000 137,270 0,015 2,059

C#*D#*E#*F#9 Enrajolat 1,000 137,270 0,015 2,059

C#*D#*E#*F#10 Enguixat 1,000 182,000 0,015 2,730

C#*D#*E#*F#11 Cel ras 1,000 220,000 0,030 6,600

C#*D#*E#*F#12 Instal.lacions 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#13 Mobiliari 1,000 4,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G13,C
14)

14 Percentatge "A origen" 40,000 40,191

TOTAL AMIDAMENT 140,669

OBRA RESIDENCIAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS
SEGURETAT I SALUTTÍTULO 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut del projecte1 PPAUU011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

47CD6412 m2 Sistema SATE acabat mineral en
capa fina, color A, sistema
d'aïllament tèrmic per
l'exterior en faça

71,18 1.008,890 3,251 71.812,79 3,25

E867FE02 m2 Revestiment de parets amb
revestiment tipus hpl, per a
passadissos

94,41 505,136 2,162 47.689,89 5,41

E867FE01 m2 Revestiment de parets amb
revestiment tipus hpl, per a
sales i dormitoris

94,41 401,800 1,723 37.933,94 7,13

E9DC172D m2 Paviment int.raj.gres
porcell.premsat,s/esmalt.-polir
,rectang/quadr. preu mitjà,6-15
p/m2,adhes.rajo

41,39 882,024 1,654 36.506,97 8,78

EL26U134 ut Actualització del ascensor amb
els treballs necessaris perquè
l'ascensor tingui les
dimensions corre

32.775,32 1,000 1,485 32.775,32 10,26

EAVDDA10 m2 Subministre i col.locació de
fusta de pi de flandes per
formació de tanques i baranes,
de secció 90x

174,41 181,138 1,436 31.592,28 11,69

KEA16636 u Col·lector solar de tubs al
buit 

2.321,86 12,000 1,267 27.862,32 12,95

E9DC1M3F m2 Paviment int.raj.gres
porcell.premsat,s/esmaltar
antillis.,rectang/quadr. preu
alt,16-25 p/m2,adhes.

50,44 454,994 1,048 22.949,90 13,99

KED53292 u Conjunt exterior gamma VRV
Capacidad nominal de
frio/calor: 61'5/69'0 kW.

22.624,12 1,000 1,029 22.624,12 15,02

PPAUU011 pa Partida alçada cobrament
íntegre Seguretat i Salut
segons Estudi de Seguretat i
Salut del projecte

22.141,85 1,000 1,0010 22.141,85 16,02

E652UP02 m2 CV2.- Formació d'envà
(composició 13+13/48/13+13), de
plaques de guix laminat format
per estructura 

51,52 425,855 0,9911 21.940,05 17,01

E867UB6C m2 Revest.param.vert.làmina
vinílica+reforç
cotó,g=0,55mm,350g/m2,col.adh.

34,64 628,364 0,9912 21.766,53 18,00

4T4DMQCD55 m2 Reforç de forjat amb capa de
compressió de 5 cm de gruix,
amb malla electrosoldada de
barres corruga

22,22 919,115 0,9213 20.422,74 18,92

EAQDPF05 ut PF5- Porta fenolica, d'una
fulla corredissa, per un buit
d'obra de 95x210 cm,

608,82 33,000 0,9114 20.091,06 19,83

KE39Z263 u Element de radiador d'alumini -
d'alçada 700mm

32,79 604,000 0,9015 19.805,16 20,73

KH22LA23 u Llumenera decorativa
modular,alumini,175,5x7,8cm,23W
LED,2216lm,IP42,no
regulable,col.encast.

255,40 77,000 0,8916 19.665,80 21,62

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
E844U220 m2 CH1.- Subministre i col.locació

de cel ras acústic continu de
plaques de guix laminat de la
casa Kna

59,04 309,166 0,8317 18.253,16 22,45

E9V38Q2D ml Esglaó gres
porcell.s/esmalt.-polir,frontal
+estesa,vora
recta,llis+estries,preu sup. i
2,5-3,3 peces

101,12 175,500 0,8018 17.746,56 23,25

EAVDUG01 m2 Fusta de pi de flandes per
formació de gelosia i protecció
solar finestres, de secció
95x30 mm,

211,62 83,763 0,8019 17.725,93 24,05

K45RE000 m2 Pont unió form.,adh.res.epoxi
s/dissolv.2comp

20,34 831,695 0,7720 16.916,68 24,82

E844UCC1 m2 CH2.- Cel ras continu de
plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir,
de 12,5 mm de 

33,40 505,323 0,7621 16.877,79 25,58

KG2C2F440000 m Safata aïllant PVC
perforada,60x150mm,1
compart.,a/coberta,munt.suspesa
,Accesoris per a Safata aïlla

40,17 395,000 0,7222 15.867,15 26,30

EAF4FA04 ut F02'.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana motoritzada, amb
fulles ocultes 180x167 cm

1.050,50 15,000 0,7123 15.757,50 27,01

KE218107 u Subm. i col. de caldera de
condensació pressuritzada (a
gas) de fosa d'alumini amb
cremador modulant

7.479,60 2,000 0,6824 14.959,20 27,69

KG1AQ001 u Quadre general de distribució
QGD

14.756,13 1,000 0,6725 14.756,13 28,36

E652UP05 m2 CV5.- Formació de trasdosat
(composició 15/48), de plaques
de guix laminat format per
estructura sen

35,81 401,210 0,6526 14.367,33 29,01

E7D8UP06 m2 CV6.- Trasdossat autoportant
amb resistència a el foc EI
120, segons UNE-EN 1364-1,
sistema Extrados

106,26 135,000 0,6527 14.345,10 29,66

E93A14E0 m2 Recrescuda
supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment
1:4

9,50 1.487,894 0,6428 14.134,99 30,30

E652UP01 m2 CV1.- Formació d'envà
(composició 15/70/15), de
plaques de guix laminat format
per estructura senzil

42,11 332,310 0,6329 13.993,57 30,93

E898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica
llis+segelladora+2acab.

4,88 2.844,000 0,6330 13.878,72 31,56

K1215250 m2 Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+pl
ataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/

0,09 147.742,800 0,6031 13.296,85 32,16

KH2LSI25 u Downlight
encast.led,formacirc.,pot=25W,e
fic.llumin.=82lm/W,equip
elèc.no regulable,aïllam.cl

70,68 187,000 0,6032 13.217,16 32,76

EUR
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EJ14UU13 ut Inodor de porcellana esmaltada,

de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i
mecanismes de 

547,52 24,000 0,5933 13.140,48 33,35

KP23ALD1 u Sistema Pacient-Infermera 12.904,49 1,000 0,5834 12.904,49 33,94

E4435115 kg Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.ta
ller+antiox.,col.obra sold.

1,83 7.004,770 0,5835 12.818,73 34,52

KE6R1600 m2 Recobriment aïllam.a/xapa
alumini,g=0,6mm,llis

62,25 204,000 0,5736 12.699,00 35,09

EAQDPF13 ut PF1'.- Porta fenolica, de dues
fulles batents, per un buit
d'obra de 120x210 cm,

1.128,57 11,000 0,5637 12.414,27 35,66

EJ46U003 u Barra mural doble abat.,p/bany
adaptat,l=800mm,=35mm,tub
alum.+niló,fix.mecàniques.

284,46 43,000 0,5538 12.231,78 36,21

EAF4FA02 ut F01'.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana motoritzada amb
fulles ocultes 202x167 cm

1.158,79 10,000 0,5239 11.587,90 36,73

E8122112 m2 Enguixat
reglejat,vert.int.h<3m,B1,llisc
at C6

11,04 1.043,645 0,5240 11.521,84 37,26

KH32LA21 u Llumenera
aplic,policarbonat,difus.plàsti
c,2 làmpades LED
18W,munt.superf. param.vert.

235,08 49,000 0,5241 11.518,92 37,78

EAF4FA30 ut P-RF01.- Subministrament i
col·locació de fusteria
d'alumini rf, Ei2-60-c5,
composició de porta amb 

3.779,74 3,000 0,5142 11.339,22 38,29

KEMHJS01 u Unitat de tractament d'aire - 2
plantes amb recuperador de
calor estàtic.

11.150,42 1,000 0,5043 11.150,42 38,80

F9F5U035 M2 Pavim.peces 60x40,g=5cm, .mort
1:4,rebl.junts sorra fina

38,15 282,000 0,4944 10.758,30 39,28

KH32LA22 u Llumenera aplic banyador de
paret, LED de 18W,munt.superf.
param.vert.

247,05 42,000 0,4745 10.376,10 39,75

44M1UE01 ut Estintolament tipus 1.1, de
paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

514,99 20,000 0,4746 10.299,80 40,22

E4F2UP01 m3 Paret estructural per a
revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, per a

297,97 34,171 0,4647 10.181,93 40,68

KP434A50 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n
/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/ca

1,77 5.697,000 0,4648 10.083,69 41,14

E652UP03 m2 CV3.- Formació d'envà Ei-90,
(composició
15F+15F/48/15F+15F), de plaques
de guix laminat format per 

85,72 117,329 0,4649 10.057,44 41,59

KHNHSL01 u Llumenera de 54W 24 LED
5700lumen 4000K

1.667,84 6,000 0,4550 10.007,04 42,04
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EC1FU241 m2 Vidre aïllant tipus BE
33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k
g= 0,60, format amb lluna de
seguretat lamina

61,49 155,020 0,4351 9.532,18 42,48

E3D1G1A3 m Micropilons sense
entubació,d=160mm,<25%
f.armat/roca dura,perf.acer
p/micropil.,560N/mm2,d=127mm,g=

86,82 108,000 0,4252 9.376,56 42,90

K1213251 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+platafo
rm.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.

7,61 1.231,190 0,4253 9.369,36 43,32

EAQDF010 ut Subministre i col.locació de
subestructura d'acer perfilat i
zincat serie kompatto de krona
per port

275,28 34,000 0,4254 9.359,52 43,75

E9U6UZ07 ml Sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de
polièster de 14,3 cm d'

15,34 594,030 0,4155 9.112,42 44,16

K219U100 m2 Enderroc de capa de compresió
de forjat unidireccional de
formigó armat, de gruix
variable, realitza

8,75 1.038,600 0,4156 9.087,75 44,57

KG151532 u Caixa
deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP
-65,munt.superf.

18,15 484,000 0,4057 8.784,60 44,97

KG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x2,5mm2,col.tub

2,10 4.146,000 0,3958 8.706,60 45,36

EB14UI10 ml Tub d'acer inoxidable aisi 304,
per passamans de l'escla, de
diàmetre exterior d= 50 mm, 1,5
mm de g

62,29 136,800 0,3959 8.521,27 45,75

KG315124 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+),
1x1,5mm2,col.tub

1,19 7.120,000 0,3860 8.472,80 46,13

K447XL01 m2 Estructura d'acer galvanitzat
per fixació de les lames de
fusta per formació de la
gelosia.

99,81 83,763 0,3861 8.360,39 46,51

E844UCR6 m2 CH3.- Cel ras registrable de
plaques de guix laminat, placa
hidrófuga, amb acabat llis,
600x 600 mm 

38,49 214,466 0,3762 8.254,80 46,88

44M1UE10 ut Estintolament tipus 2.1, de
paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

816,00 10,000 0,3763 8.160,00 47,25

EAF4FA01 ut F01.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana motoritzada amb
fulles ocultes 202x167 cm

1.158,79 7,000 0,3764 8.111,53 47,62

E9P1TA02 m2 Subministre i col.locació de
paviment vinílic homogeni
antilliscant de 2,5 mm de
gruix, antilliscant

53,43 150,876 0,3665 8.061,30 47,99

EUR
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K7D2UIG1 m2 Formació de protecció passiva

contra incendis d'estructura de
forjat unidireccional
mitjançant proje

11,30 710,380 0,3666 8.027,29 48,35

E6MEU115 ut Enmarcat de dimensions 202x130
cm.F1 - F1'

470,03 17,000 0,3667 7.990,51 48,71

E652UP04 m2 CV4.- Formació d'envà Ei-180,
(composició
13F+13F+13F/70/13F+13F+13F), de
plaques de guix laminat fo

117,03 67,855 0,3668 7.941,07 49,07

E6MEZ015 ut Enmarcat de dimensions 180x130
cm F2 - F2'

416,80 19,000 0,3669 7.919,20 49,43

K447YE02 ml Estructura de suport formada
per L100.10 mm de 120 cm

162,04 48,770 0,3670 7.902,69 49,79

EFA1J345 m Tub
PVC,DN=160mm,PN=6bar,encolatUNE
-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons
rasa

43,69 178,000 0,3571 7.776,82 50,14

KG1AQ0S3 u Subquadre SQ-CU-PS2 7.692,17 1,000 0,3572 7.692,17 50,49

EB12UB01 ml Subministre i col.locació de
barana d'acer galvanitzada
acabada pintada de 100 cm
d'alt, amb passamà

118,38 64,700 0,3573 7.659,19 50,83

KEMHJS05 u Unitat
ventil.a/recup.estàtic+freecool
ing Q=270m3/h i 360m3/h

3.755,39 2,000 0,3474 7.510,78 51,17

E2R34239 M3 Transport de terres a a
monodipòsit o centre de
reciclatge, amb camió de 7 t
carregat amb mitjans me

14,03 530,000 0,3475 7.435,90 51,51

E9DCAM3B m2 Paviment ext.raj.gres
porcell.premsat,s/esmaltar
antillis.,rectang/quadr. preu
alt,16-25 p/m2,adhes.

49,12 150,560 0,3376 7.395,51 51,85

EAQDPF02 ut PF2.- Porta fenolica, d'una
fulla batent, per un buit
d'obra de 115x210 cm,

918,57 8,000 0,3377 7.348,56 52,18

EB14UPKD ml Passamà acer inox.1.4301 (AISI
304),diàm.=50
mm,acab.pol./abrill.,+plat.acer
,fixat mecànicament

51,13 143,700 0,3378 7.347,38 52,51

E936UUB1 m2 Solera formigó
HA-25/B/20/IIa,g=15cmbomba

30,29 240,430 0,3379 7.282,62 52,84

E8251333 m2 Enrajolat
vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,
preu
mitjà,16-25p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1 T,beurada CG1

23,69 304,900 0,3380 7.223,08 53,17

KFC14B22 m Tub PP-R
pressió,DN=20x2,8mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.supe
rf.

4,46 1.598,000 0,3281 7.127,08 53,49

KG315134 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+),
1x2,5mm2,col.tub

1,50 4.725,000 0,3282 7.087,50 53,81

E898K2A0 m2 Pint.horitz.guix,pintura
plàstica
llis+segelladora+2acab.

5,70 1.225,186 0,3283 6.983,56 54,13
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PAAUANE2 u MONITORITZACIÓ 6.894,85 1,000 0,3184 6.894,85 54,44

EB121810 ml Subministre i col.locació de
barana inclinada d'acer
galvanitzada acabada pintada de
100 cm d'alt, a

134,33 50,300 0,3185 6.756,80 54,74

E763UA0L m2 Impermeabilització monocapa no
adherida, formada per una
làmina de cautxo sintétic EPDM
d'alta densi

23,10 286,640 0,3086 6.621,38 55,04

EJ46U004 u Seient ab.mural,p/dutxa de bany
adaptat,banqueta
350x450mm,alum.+niló,fix.mecàni
ques

387,97 17,000 0,3087 6.595,49 55,34

K785U010 m2 Impermeabi.param.horit. cautxú
líquid,2.5kg/m2,p/imprim.+rec.m
orter 1:4

43,50 150,560 0,3088 6.549,36 55,64

KNL11257 u Bomba circuladora simple amb
regulació electrònica 

1.562,12 4,000 0,2889 6.248,48 55,92

K447YE05 ml Estructura de suport formada
per L100.10 mm de 230 cm

269,03 22,680 0,2890 6.101,60 56,20

KNL11256 u Bomba inline doble de rotor sec 2.009,11 3,000 0,2791 6.027,33 56,47

K4ZWU001 ut Encamisar tpus i. reforç de
paret ceràmica existent de
15/30 cms de gruix per augment
de càrrega i s

236,31 25,000 0,2792 5.907,75 56,74

KEDE1192 u Unitat interior de terra amb
envolvent gamma VRV - Capacitat
nominal fred/calor. 7.100/8.000
W.

1.956,98 3,000 0,2793 5.870,94 57,00

KE51CL06 M2 CONDUCTE 28,65 204,000 0,2694 5.844,60 57,27

E894UP01 m2 Pintat exterior de formigó amb
pintura plàstica, amb acabat
llis amb una capa de fons
diluïda, i due

15,72 366,910 0,2695 5.767,83 57,53

KEDE1182 u Unitat interior de terra amb
envolvent gamma VRV - Capacitat
nominal fred/calor. 5.600/6.300
W.

1.882,01 3,000 0,2696 5.646,03 57,79

KB15UBRR ml barana de vidre laminat per a
finestres, formada per vidre
laminat de seguretat de 6+6 mm
de gruix, 

57,52 97,000 0,2597 5.579,44 58,04

KEMHJS03 u Unitat
ventil.a/recup.estàtic+freecool
ing Q=1020m3/h

5.519,59 1,000 0,2598 5.519,59 58,29

EAQDPF01 ut PF3- Porta fenolica, d'una
fulla batent, per un buit
d'obra de 100x210 cm,

787,32 7,000 0,2599 5.511,24 58,54

EAQDPF11 ut PF3-E- Porta fenolica, d'una
fulla batent, per un buit
d'obra de 100x210 cm,

787,32 7,000 0,25100 5.511,24 58,79

KG311162 M Cable manguera parell trenat i
apantallat

2,86 1.898,000 0,25101 5.428,28 59,03

EUR
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E81131D2 m2 Arrebossat

reglejat,vert.int.,h<3m,morter
ciment 1:6,remolinat

21,41 251,220 0,24102 5.378,62 59,28

F9365H31 m3 Base formigó HM-20/B/20/I,
bombeig+vibr.manual, reglejat

104,75 50,581 0,24103 5.298,36 59,52

K218A410 m2 Enderroc cel
ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.
man.

5,78 915,520 0,24104 5.291,71 59,76

KEVC5001 U QUADRE DE CONTROL SALA CALDERES 5.243,54 1,000 0,24105 5.243,54 59,99

EJ13B113 ut Lavabo mural de porcellana
vitrificada tipus victoria de
roca de 650x530 o similar,
incló s sifó amp

207,92 25,000 0,24106 5.198,00 60,23

47CDU010 m2 Sistema SATE acabat mineral en
capa fina, color B, sistema
d'aïllament tèrmic per
l'exterior en faça

67,31 77,010 0,23107 5.183,54 60,46

KM112121 u Detector de fum òptic 64,61 80,000 0,23108 5.168,80 60,70

KEK1SH14 UN Reixa d'impulsió de 1200x125 mm 182,39 28,000 0,23109 5.106,92 60,93

E6MEZ031 ml Subministre i col·locació de
xapa de remat per lindes i
escopidor, 

37,49 135,900 0,23110 5.094,89 61,16

EAVDUG02 ut Pergola de fusta de pi de
flandes, format per panell
vertical de 155x210 cm i panell
horitzontal de 

5.083,94 1,000 0,23111 5.083,94 61,39

KEDE1132 u Unitat interior de terra amb
envolvent gamma VRV - Capacitat
nominal fred/calor. 2.800/3.200
W.

1.682,98 3,000 0,23112 5.048,94 61,62

PAAU9985 u Protecció passiva contra el foc 5.039,11 1,000 0,23113 5.039,11 61,85

EFA1E342 m Tub
PVC,DN=110mm,PN=6bar,encolatUNE
-EN
1452-2,dific.mitjà,col.superf.

23,83 208,000 0,22114 4.956,64 62,07

KEDE1112 u Unitat interior de terra amb
envolvent gamma VRV - Capacitat
nominal fred/calor. 2.200/2.500
W

1.646,39 3,000 0,22115 4.939,17 62,29

E7C765F2 m2 Aïllament
làm.poliet.exp.retic.g=5mm,AL=1
9-21dB,col.n/adh.

3,96 1.228,254 0,22116 4.863,89 62,51

EB12UV01 ml Subministre i col.locació de
barana d'acer galvanitzada amb
vidre, acabada pintada, amb
passamà form

146,82 33,100 0,22117 4.859,74 62,73

EAF4FA05 ut F02e.- Fusteria d'alumini
lacat, amb fulles ocultes
184x125 cm,

604,74 8,000 0,22118 4.837,92 62,95

E447UU67 kg Acer s275j0h segons une-en
10219-1, per a estructura
formades per peça simple, en
perfils foradats c

2,33 2.072,728 0,22119 4.829,46 63,17

K219UUN1 m2 Arrencada pavim.
terratzo,m.man.,càrrega manual

4,63 1.038,600 0,22120 4.808,72 63,39

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K214UU01 ml Reforç de forjat amb la creació
de nervi

67,95 70,750 0,22121 4.807,46 63,61

E6MEZ016 ut Enmarcat de dimensions 180x130
cm F2e - F2e'

398,37 12,000 0,22122 4.780,44 63,82

KH61RC9A u Llum emerg.led,no
permanent,IP4X,classe
II,240-270lúmens,auton< 1h,
,forma rect.,policarbon.,preu
al

110,99 43,000 0,22123 4.772,57 64,04

44M1UE11 ut Estintolament tipus 2.2, de
paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

936,26 5,000 0,21124 4.681,30 64,25

KE52Q12A m2 Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió
baioneta,munt./suports

32,58 142,500 0,21125 4.642,65 64,46

KH61RH83 u Llum emerg.led,no
permanent,IP20,classe
II,200lúmens,auton< 1h, ,forma
circ.40mm.,preu al

73,49 63,000 0,21126 4.629,87 64,67

KM241A2F u Agent extintor carregat i
pressuritzat carregat a
fàbrica.

62,71 72,500 0,21127 4.546,48 64,88

KEMHJS04 u Unitat
ventil.a/recup.estàtic+freecool
ing Q=765m3/h

4.456,74 1,000 0,20128 4.456,74 65,08

K218U003 m2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega
manual

6,48 679,513 0,20129 4.403,24 65,28

KE42Q412 m Conducte helicoïdal circ. de
planxa
ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.s
uperf.

22,02 199,500 0,20130 4.392,99 65,48

E4415115 kg Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.ta
ller+antiox.,col.obra sold.

1,86 2.358,190 0,20131 4.386,23 65,68

E4DC1D00 m2 Muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler

35,11 124,500 0,20132 4.371,20 65,87

44M1UE14 ut Estintolament tipus 3.1, de
paret d'obra ceràmica de 45 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

1.074,94 4,000 0,19133 4.299,76 66,07

E9VZ19AN ml Formació esglaó totxana
290x140x100mm,col.+arreb.mort.1
:8

24,47 175,500 0,19134 4.294,49 66,26

E612B51S m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,
col.morter1:6,CEM II,

36,45 117,450 0,19135 4.281,05 66,46

KNC11010 u Valv.equilib.rosca.d15mm,Kvs=2,
52,metall,preajust cabal,preses
press.,inst.

57,69 74,000 0,19136 4.269,06 66,65

KD352565 u Pericó pas,tapa
fixa,60x60x60cm,paret g=15cm
maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

184,43 23,000 0,19137 4.241,89 66,84

EUR
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EAF4FA03 ut F02.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana motoritzada, amb
fulles ocultes 180x167 cm

1.050,50 4,000 0,19138 4.202,00 67,03

KG73DTE1 u Int.detect.mov.,tipus
univ.,resistives,1000W,230V,10-
300s,5-120lux,a/tapa,preu
mitjà,encastat

57,95 72,000 0,19139 4.172,40 67,22

KM237BBG u BIE-25,armari xapa
pintada,p/mànega+extintor+
polsador/alarma porta mànega
d'acer+metacri. i porta e

415,07 10,000 0,19140 4.150,70 67,41

KG22H511 m Tub flexible corrugat plàstic
s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

1,52 2.704,000 0,19141 4.110,08 67,59

K7D6UIG1 m2 Formació de protecció passiva
contra incendis d'estructura en
estructura metálica mitjançant
l'aplic

42,32 97,000 0,19142 4.105,04 67,78

KG1AQ0B3 u Subquadre SQ-BU-PS2 4.103,08 1,000 0,19143 4.103,08 67,97

KE41ZGC7 u Xemeneia modular metàl · lica
de Øint 200mm

4.102,22 1,000 0,19144 4.102,22 68,15

E614H8AE m2 Paredó recolzat
tanc.10cm,totxana
290x140x100mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter ciment
1:4

24,49 167,380 0,19145 4.099,14 68,34

K2164771 m2 Enderroc paret tancam. maó
calat,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega
manual

15,16 266,970 0,18146 4.047,27 68,52

KG1AQ0S1 u Subquadre SQ-SC 4.046,28 1,000 0,18147 4.046,28 68,70

KEDE1193 u Unitat interior de cassette
Round Flow gamma VRV -
Capacitat nominal fred/calor.
5.600/6.300 W.

2.018,06 2,000 0,18148 4.036,12 68,89

KG22H815 m Tub flexible corrugat plàstic
s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremo
rt

1,99 2.016,000 0,18149 4.011,84 69,07

FJSARB16 U Cos de difusor 61,85 64,000 0,18150 3.958,40 69,25

EASAEI24 ut RF2.2.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
electroiman, ei2 60-c5, de dues
fulles 136x210 cm 

789,35 5,000 0,18151 3.946,75 69,43

E844F120 m2 CH2.2.- Formació de faixes
perimetrals, de mides a
replantejar a obra, en el cel
ras per tal d'ajust

37,24 105,780 0,18152 3.939,25 69,60

KFQ33C7L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

8,73 448,000 0,18153 3.911,04 69,78

EEV5C500 U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN TÉCNICA

3.892,31 1,000 0,18154 3.892,31 69,96

EUR
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E9U69U10 ut Subministre i col.locació de

entornpeu de material sintètic,
sorra i pols de marbre
aglomerats amb r

16,51 234,000 0,17155 3.863,34 70,13

E5Z1UC5F m2 Formació de pendents amb
formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300
kg/m3, de 12,5 cm de grui

13,44 286,640 0,17156 3.852,44 70,31

KJAB1F11 u Acumulador ACS 1500l,cubeta
acer
esmalt.,aïllam.poliuretà,col.ve
rt.fix.mural+connec.

1.923,39 2,000 0,17157 3.846,78 70,48

E83FUU10 ml Formació de fosejat per
formació de cortiner, en cel
ras de mides segons projecte,
realitzat amb pla

27,81 137,980 0,17158 3.837,22 70,65

EJ43U005 u Dispens.paper rotlle
p/eixugamans,290x310x190mm,col.
fix.mecàniques

150,91 25,000 0,17159 3.772,75 70,83

K45RU510 m2 Reparació superficies de
formigó morter polimèric g=3 cm

153,83 24,000 0,17160 3.691,92 70,99

KG631156IIR4 u Presa corrent,tipus
univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa
protegida,preu mitjà,encastat

16,39 225,000 0,17161 3.687,75 71,16

EAQDPF12 ut PF2-E- Porta fenolica, d'una
fulla batent, per un buit
d'obra de 115x210 cm,

918,57 4,000 0,17162 3.674,28 71,33

PAAUCA01 UN CABLEJAT I CANALITZACIONS
SISTEMA DE CONTROL.

3.673,83 1,000 0,17163 3.673,83 71,49

E81133E1 m2 Arrebossat
reglejat,horit.int.,h<3m,morter
ciment 1:4,reglejat

24,54 149,623 0,17164 3.671,75 71,66

KG312344 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x4mm2,col.tub

2,56 1.430,000 0,17165 3.660,80 71,82

EJ62U011 u Equip de descalcificació 3.659,24 1,000 0,17166 3.659,24 71,99

K4ZWUU01 ut Subministre i col.locació de
barra d'acer corrugat de 12 mm
de diàmetre, i de una longitut
de 180 cm

6,45 565,000 0,16167 3.644,25 72,15

EAQDPF20 ut Subministre i col·locació de
porta d'armari d'una fulla
batent enrasades amb el
revestiment, per a u

277,71 13,000 0,16168 3.610,23 72,32

KEA16637 u Dissipador de calor per
gravetat

300,06 12,000 0,16169 3.600,72 72,48

KE39Z265 u Element de radiador d'alumini -
d'alçada 1800 mm

73,40 48,000 0,16170 3.523,20 72,64

EJ23513A ut Aixeta
monocoman.p/lavab.,munt.s/taule
.,cromat,preu mitjà,2x1/2´´

140,71 25,000 0,16171 3.517,75 72,80

K2163511 m2 Enderroc paredó
ceràm.,g<=10cm,m.man.,càrrega
manual

8,09 433,541 0,16172 3.507,35 72,96

EUR
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KF11HB22 m Tub acer negre

s/sold.(S),3´´,sèrie H s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.su
perf.

67,11 52,000 0,16173 3.489,72 73,12

E2RA75A1 m3 Deposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus d

24,76 140,669 0,16174 3.482,96 73,27

E83EA482 m Calaix de pl.guix
lam.,estruc.autop.arriost.N,per
f.48mm ampl.,1xA(15)+MW-roca

58,40 59,450 0,16175 3.471,88 73,43

KH61RH81 u Llum emerg.led,no
permanent,IP66,classe
II,136lúmens,auton< 1h, ,forma
rect.,policarbon.,preu al

73,71 47,000 0,16176 3.464,37 73,59

E4D2DA23 m2 Muntatge+desmun.1 cara
encofrat,tauler pi,p/mur
rect.,encofr.2
cares,h<=3m,form.vist

36,80 94,024 0,16177 3.460,08 73,74

EAF4FA31 ut P-RF02.- Subministrament i
col·locació de fusteria
d'alumini rf, Ei2-60-c5,
composició de porta amb 

3.449,28 1,000 0,16178 3.449,28 73,90

E844UCR8 m2 CH4.- Cel ras registrable de
plaques de guix laminat acabat
amb perforacions a tota la
superfície, 6

45,69 75,240 0,16179 3.437,72 74,06

E4BC3000 kg Armadura p/llosa estruc.AP500S
barres corrug.

1,57 2.150,500 0,15180 3.376,29 74,21

EL26U135 ut Desplaçar els components de
l'actual sala de màquines fins
al nova cambra de màquines.
Realitzar in

3.267,54 1,000 0,15181 3.267,54 74,36

KNL11254 u Bomba inline doble de rotor
seco 

1.625,15 2,000 0,15182 3.250,30 74,50

E7C2UE08 m2 Aïllament planxa
(xps),tens.compres.>=100kpa,res
ist.compress.>=1,76m2k/w,g=60mm
,sup. llisa,cantell e

11,29 286,640 0,15183 3.236,17 74,65

E8J9U001 ml Subministre i col.locació de
xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2
mm de gr

37,91 85,000 0,15184 3.222,35 74,80

K4ZWUU02 ut Connectors de barra d'acer
corrugat de 12 mm de diàmetre,
i de una longitud de 130 cm en
forma de U

10,50 304,000 0,14185 3.192,00 74,94

KFQ33A7L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

7,81 404,000 0,14186 3.155,24 75,08

EAF4FA50 ut P-RF03.- Subministrament i
col·locació de fusteria
d'alumini rf, Ei2-60-c5,
composició de porta amb 

3.126,82 1,000 0,14187 3.126,82 75,23

KEVC0501 U TERMÒSTAT AMBIENT, PER A
CALEFACCIÓ

73,34 42,000 0,14188 3.080,28 75,37

EM91IN11 u Parallamps  54 m de radi 3.079,68 1,000 0,14189 3.079,68 75,50
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K2164U12 m2 Enderroc de paret de tancament
de maó calat / massis de més de
15 cm de gruix, a mà amb
martell tren

25,26 121,345 0,14190 3.065,17 75,64

EAF4FA11 ut F07.- Submistre i col.locació
de fusteria d'alumini lacat,
amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta

1.519,94 2,000 0,14191 3.039,88 75,78

KN71C101 U VÀLVULA 3 VIES 1/2´´ KVS 1,6.
TOT/RES

77,67 39,000 0,14192 3.029,13 75,92

K7D2UIG2 m2 Formació de protecció passiva
contra incendis d'estructura de
forjat unidireccional
mitjançant proje

13,32 225,280 0,14193 3.000,73 76,05

KG1AQ0S8 u Subquadre SQ-PC 2.948,10 1,000 0,13194 2.948,10 76,19

E84ZG1A0 ut Registre cel ras guix lam.
portella 50x50cm2,marc
alumini+fulla PGL
(H),g=15mm,col.perf.acer galv.

57,35 51,000 0,13195 2.924,85 76,32

E81121D2 m2 Arrebossat bona
vista,vert.int.,h<3m,morter
ciment 1:6,remolinat

19,65 148,320 0,13196 2.914,49 76,45

47CDUU02 M2 Revestiment del sistema SATE,
color A, sistema d'aïllament
tèrmic per l'exterior en façana
amb dite 

44,28 65,600 0,13197 2.904,77 76,58

K2192913 m2 Enderroc solera
form.lleug.armat,<=
15cm,compres.,càrrega manual

11,96 242,420 0,13198 2.899,34 76,71

KF52B3B2 m Tub Cu R250
(semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN
1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

18,67 154,000 0,13199 2.875,18 76,84

KF11H822 m Tub acer negre
s/sold.(S),1´´1/2,sèrie H
s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.su
perf.

32,35 88,000 0,13200 2.846,80 76,97

K4ZWU006 ut Estintolament per a dobles
passos d’instal·lacions TIPUS
II, de paret d'obra ceràmica de
diferents g

284,41 10,000 0,13201 2.844,10 77,10

KP12TE01 u Equip capçalera 2.839,11 1,000 0,13202 2.839,11 77,23

EASAEI02 ut RF4.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, d'una
fulla batent 100x210 cm 

463,85 6,000 0,13203 2.783,10 77,36

44M1UE16 ut Estintolament tipus 4.1, de
paret d'obra ceràmica de 60 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

1.389,14 2,000 0,13204 2.778,28 77,48

E4DAUP10 ml Muntatge i desmuntatge
d'apuntalament de forjat durant
el procés de la retirada de
xapa de compresió

8,68 320,000 0,13205 2.777,60 77,61

EUR
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F21K4AE3 m2 Dem. pav. form,g=15-30 cm,amp

<= 1 m mart pic man
10,79 256,000 0,13206 2.762,24 77,73

E7Z15MD0 m Matarracó,radi=6cm morter 1:6 9,99 275,180 0,12207 2.749,05 77,86

K447YE03 ml Estructura de suport formada
per L100.10 mm de 180 cm

182,62 14,960 0,12208 2.732,00 77,98

KHNHLA25 u Llumenera antivandàl.,balisa
LED 4,8W IP65 IK10.,alumini.,
45cm

225,46 12,000 0,12209 2.705,52 78,10

KP74RA45 u Armari metàl.+bastid.rack
19´´,42 U,2000x600x600mm,1
comp.,a/porta
vidre+pany,a/laterals,desmunt.,
co

2.688,71 1,000 0,12210 2.688,71 78,23

KN314728 u Subm. i col. de clau bitub
termostàtica 193010033.

33,14 81,000 0,12211 2.684,34 78,35

1652TAAI m2 Subministre i col·locació de
tabica de plaques de guix
laminat sobre perfileria de
planxa d'acer gal

25,87 103,420 0,12212 2.675,48 78,47

KE39Z264 u Panell d'acer de 800x750 mm 106,75 25,000 0,12213 2.668,75 78,59

E84BU081 m2 CH6.- Cel ras registrable de
bandes d'acer lacat, amb
superfície llisa de color
estàndard , amb cant

51,71 51,352 0,12214 2.655,41 78,71

F2194JF5 m2 Demol.paviment
panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=
2m,retro.+mart.trencad.+càrrega
cam.

6,18 429,250 0,12215 2.652,77 78,83

KG22H711 m Tub flexible corrugat plàstic
s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

1,73 1.526,000 0,12216 2.639,98 78,95

EY01A001 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

2.630,06 1,000 0,12217 2.630,06 79,07

EJ46U002 u Barra mural en angle,p/bany
adaptat,l=600mm,=35mm,tub
alum.+niló,fix.mecàniques.

153,47 17,000 0,12218 2.608,99 79,19

E45C1810 m3 Formigó p/llosa,
HA-25/B/12/IIa,abocat bomba

94,37 27,390 0,12219 2.584,79 79,30

2DB1C027 u Pou D=100cm,h=2,5m,solera
llamb.sob/llit form.
HM-20/P/20/I g=15cm,planta
1,2x1,2m,paret pou circ.D=

1.285,56 2,000 0,12220 2.571,12 79,42

K45RKB10 ut Reparació superficies de
formigó morter polimèric g=3 cm

57,91 44,000 0,12221 2.548,04 79,53

K21DU611 ml Desmuntage, acondicionament,
transport i gestió de xemeneis
i/o baixants de fibrociment amb
amiantdi

50,88 50,000 0,12222 2.544,00 79,65

KH61RH99 u Llum emerg.led,no
permanent,IP66,classe
II,240-270lúmens,auton< 1h,
,forma rect.,policarbon.,preu
al

118,96 21,000 0,11223 2.498,16 79,76
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E81126L2 m2 Arrebossat bona

vista,vert.ext.,h>3m,morter
calç GP,CSIV-W0,remolinat

23,85 104,460 0,11224 2.491,37 79,88

E83KU101 M2 Subministre i col.locació de
revestiment pi de flandes
encadellat, col.locat sobre
estructura de ras

152,46 16,290 0,11225 2.483,57 79,99

KP7EW100 u Punt inalàmbric
2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,ante
nes
omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA
2)

354,68 7,000 0,11226 2.482,76 80,10

E894BBJ0 m2 Pintat biga acer esmalt
sint.,2imprim.antioxidant+acab.

27,07 90,854 0,11227 2.459,42 80,21

K7D6UIG2 m2 Formació de protecció passiva
contra incendis d'estructura en
estructura metálica mitjançant
l'aplic

55,26 44,000 0,11228 2.431,44 80,32

EAF4FA06 ut F02e'.- Fusteria d'alumini
lacat, amb fulles ocultes
184x125 cm,

604,74 4,000 0,11229 2.418,96 80,43

KG312666 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
5x10mm2,col.canal/safata

7,53 321,000 0,11230 2.417,13 80,54

KP351020 u Altaveu 6'' amb transformador,
caixa per a encastar i reixeta,
potència 3 w (rms), pressió
acústica

44,63 54,000 0,11231 2.410,02 80,65

KFQ33CBL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

10,76 222,000 0,11232 2.388,72 80,76

KM241A2E u Cilindre modular de 80 litres
de capacitat

2.377,37 1,000 0,11233 2.377,37 80,87

KE42QF53 m Conducte d'extracció de campana
de cuina en sistema SV-EI 30 de
doble paret . D=350 mm.

76,88 30,000 0,10234 2.306,40 80,97

E5ZDUH0D ml Minvell encastat al parament,
de rajola de gres procelànic
premsat sense esmaltat,
col·locada amb mo

16,24 140,400 0,10235 2.280,10 81,07

K218U410 m2 Enderroc de cel ras i entramat
de suport existent en la planta
baixa, amb el desmuntatge previ
dels 

12,33 183,620 0,10236 2.264,03 81,18

EAQDPF03 ut PF1.- Porta fenolica, de dues
fulles batents, per un buit
d'obra de 120x210 cm,

1.128,57 2,000 0,10237 2.257,14 81,28

FR20U15V ut Poda de enradadera existent en
la zona del porxo, per
facilitar els treballs de
reparació del porxo,

2.223,74 1,000 0,10238 2.223,74 81,38

E6MEZ027 ut Enmarcat de dimensions 510x130
cm

1.102,71 2,000 0,10239 2.205,42 81,48

44M1UE04 ut Estintolament tipus 1.4, de
paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

734,31 3,000 0,10240 2.202,93 81,58

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E9S1UU01 ut Subministre i col.locació de
graó d'acer galvanitzat, de
30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 3

49,95 44,000 0,10241 2.197,80 81,68

ED51CGDM ut Bonera sifònica
poliamida+fv,costat=250x250mm,s
ortida vert.,d=84mm,tapa plana
acer inox.,col.mort.ra

64,01 34,000 0,10242 2.176,34 81,78

KNL11258 u Bomba circuladora simple de
rotor humit 

1.069,07 2,000 0,10243 2.138,14 81,87

E31522J4 m3 Formigó rasa/pou
fonament,HA-25/F/20/IIa,bomba

106,38 20,031 0,10244 2.130,90 81,97

KE61R15B m2 Manta de llana de vidre de 30
mm. de gruix

10,65 198,000 0,10245 2.108,70 82,06

K447YE04 ml Estructura de suport formada
per L100.10 mm de 140 cm

153,53 13,650 0,09246 2.095,68 82,16

E3DZ2000 u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.e
xec.micropilons

2.082,15 1,000 0,09247 2.082,15 82,25

KP7311E2 u Presa senyal,tipus univ.,RJ45
simple,cat.6
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu
mitjà,encastada

20,01 104,000 0,09248 2.081,04 82,35

KG2C2G440000 m Safata aïllant PVC
perforada,60x200mm,1
compart.,a/coberta,munt.suspesa
,Accesoris per a Safata aïlla

46,02 45,000 0,09249 2.070,90 82,44

K213UI10 m3 Enderroc fonament correg.
form.massa,compres.,càrrega
man.

172,30 12,000 0,09250 2.067,60 82,54

KP32PF01 u Controlador 240 W + Micròfon
Emergència 

2.052,30 1,000 0,09251 2.052,30 82,63

EAQDT021 m2 Subministre, muntatge i
col·locació de frontal de
cabines sanitàries, de 200 cm
d'alçada, format per

225,95 9,020 0,09252 2.038,07 82,72

ED5H8A88 m Canal
form.polímer,a=200mm,h=100-130m
m,s/perfil lat.,reixa fosa
nerva. cl.C250+tanca solera
form. 15

85,68 23,500 0,09253 2.013,48 82,81

E612E102 ml Reconstrucció del brancal
aristat en l'obertura de
balconera, amb paret de
tancament recolzada de gr

44,11 45,600 0,09254 2.011,42 82,90

KG1AQ0S6 u Subquadre SQ-P2 2.009,12 1,000 0,09255 2.009,12 82,99

EJ42U020 u Dosif.llautó
cromat,150xD=80mm,capac.500c.c.
,col.fix.mecàniques

79,79 25,000 0,09256 1.994,75 83,08

KG1AQ0S4 u Subquadre SQ-PS1 1.987,96 1,000 0,09257 1.987,96 83,17

EAF4FA13 ut F09.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana, amb fulles
ocultes 172x167 cm,

984,07 2,000 0,09258 1.968,14 83,26

KG1AQ0S5 u Subquadre SQ-P1 1.963,60 1,000 0,09259 1.963,60 83,35
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K218UR01 m2 Repicat

arreb.,mort.ciment,m.man.,càrre
ga manual

4,16 465,700 0,09260 1.937,31 83,44

E8122512 m2 Enguixat
reglejat,param.incl.h<3m,B1,lli
scat C6

15,99 120,460 0,09261 1.926,16 83,53

K447YE16 ml Porta Corredissa aparcament 1.915,63 1,000 0,09262 1.915,63 83,61

K447YE12 ml Estructura de suport formada
per L100.10 mm de 170 cm

176,21 10,800 0,09263 1.903,07 83,70

KG1AQ0S7 u Subquadre SQ-P3 1.899,10 1,000 0,09264 1.899,10 83,79

KG61CEF9 u Caixa
mec.central.,plàstic,2fileres,p
/2 presa corrent(2P+T) 1presa
RJ-45 Cat.6A

43,16 44,000 0,09265 1.899,04 83,87

EEV52302 U PANTALLA TÀCTIL BACnet 1.895,10 1,000 0,09266 1.895,10 83,96

KEDE1142 u Unitat interior de terra amb
envolvent gamma VRV - Capacitat
nominal fred/calor. 4.500/5.000
W.

1.888,49 1,000 0,09267 1.888,49 84,04

K2148U10 m2 Enderroc de porxo exterior del
edifici, format per llosa de
formigó armat massissa i en
formació de 

38,87 48,480 0,09268 1.884,42 84,13

EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora
g=5mm,col.adherit tauler fusta

76,43 24,480 0,08269 1.871,01 84,21

E81133E4 M2 Arrebossat
reglejat,horit.int.,h<3m,morter
ciment 1:4,remol.+llisc.ciment
pòrtland+fill.calc.

37,33 50,000 0,08270 1.866,50 84,30

E31DD100 m2 Encofrat tauler rasa/pou
fonament

26,74 69,648 0,08271 1.862,39 84,38

EPAUPS22 Ut Desconnexió i desmuntatge de
les instal.lacions
d'electricitat i iluminació,
inclou la desconnexió d

1.843,91 1,000 0,08272 1.843,91 84,47

E5Z26U01 m2 Formació de pendents amb morter
de ciment amb ciment pòrtland
amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra 

12,16 150,876 0,08273 1.834,65 84,55

K2RA7540 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat barrej. no
especials,1,1-1,35t/m3,CER
170904

12,60 145,138 0,08274 1.828,74 84,63

E5Z26DP1 M2 Formació de pendents amb morter
de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
de 3 cm de

11,72 150,560 0,08275 1.764,56 84,71

EJ46U001 u Barra mural recta p/bany
adaptat,l=800mm,=35mm,tub
alum.niló,fix.mecàniques.

97,78 18,000 0,08276 1.760,04 84,79

E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres
corrug.

1,35 1.303,250 0,08277 1.759,39 84,87
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EFB16455 m Tub PE

100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR
17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.m
itjà,accessoris plàst

10,41 168,000 0,08278 1.748,88 84,95

E32B300P kg Armadura p/murs cont. AP500S
barres corrug.,h<=3m

1,45 1.202,750 0,08279 1.743,99 85,03

E9V3A11NBS7N m Esglaó gres extruït
s/esmalt.-polir
antillisc.,2peces,col.truc
macet.mort. 1:8,Cadí de CALAF

36,18 48,000 0,08280 1.736,64 85,11

EY01ACC1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

1.734,36 1,000 0,08281 1.734,36 85,19

E9P72010 M2 Subministre i col·locació del
sistema impermeabilitzant de
multicapa, amb la aplicació de
una imprim

21,90 79,000 0,08282 1.730,10 85,26

44M1UE12 ut Estintolament tipus 2.3, de
paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

864,93 2,000 0,08283 1.729,86 85,34

E898DFM0 m2 Pintat vert. ext.
ciment,+pintura silic.potass.
llis+imprimació
neutralitz.+fixadora+2acabat

15,29 112,660 0,08284 1.722,57 85,42

K4ZWU005 ut Estintolament per a passos
d’instal·lacions TIPUS I, de
paret d'obra ceràmica de
diferents gruixos, 

107,23 16,000 0,08285 1.715,68 85,50

K447XL10 ut Increment económic per formació
de registre el l'estructura de
la gelosia de façana per accés
a bomb

341,25 5,000 0,08286 1.706,25 85,58

E9S1U020 m2 Subministre i colocació de
paviment de entremat
electrosoldada antilliscant de
30x30 mm de pas de ma

88,04 19,080 0,08287 1.679,80 85,65

KM12A047 u Central d'incendis analògica
algorísmica, de 2 llaços no
ampliable

1.656,20 1,000 0,07288 1.656,20 85,73

K2150011 m3 Enderroc,coberta
plana,m.man.,càrrega manual

16,19 101,850 0,07289 1.648,95 85,80

E652UP4D m2 Trasdossat de plaques de guix
laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria
de planxa

46,16 35,520 0,07290 1.639,60 85,87

KFQ3347L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=9mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

5,57 294,000 0,07291 1.637,58 85,95

E84HU080 m2 Cel ras de tauler de partícules
de tauler mineral hidrofug de
22 mm de gruix, amb entramat
estructur

42,62 38,000 0,07292 1.619,56 86,02

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 18Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
K2161511 m2 Enderroc envà

ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega
manual

6,71 240,090 0,07293 1.611,00 86,10

E83FU010 m2 Increment de preu per
sustitució de placa estandar
per placa hidrofuga del mateix
gruix.

1,45 1.110,235 0,07294 1.609,84 86,17

EAF4FA08 ut F04.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana motoritzada, amb
fulles ocultes 130x167 cm

804,25 2,000 0,07295 1.608,50 86,24

EDE41844 u Separador de llots, greixos i
olis

1.598,81 1,000 0,07296 1.598,81 86,31

EPAUPS21 Ut Desconnexió i desmuntatge de
les instal.lacions de
fontaneria en general, inclou
el tall de la xarxa

1.594,95 1,000 0,07297 1.594,95 86,39

FJSARB09 U Unitat de control d'1 estacions 318,63 5,000 0,07298 1.593,15 86,46

F9651110 M Subministre i col.locació de
peça recta de formigó, amb
secció de 20x10 cm, classe
resistent a l'abr

30,33 52,400 0,07299 1.589,29 86,53

KG312686 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
5x25mm2,col.canal/safata

15,41 103,000 0,07300 1.587,23 86,60

KG1AQ0S2 u Subquadre SQ-PS3 1.583,65 1,000 0,07301 1.583,65 86,67

FQ11GU10 U Subministre i col.locació de
banc, realitzat amb estructuta
de suport i recolzabraços de
pletines d'

315,95 5,000 0,07302 1.579,75 86,74

F9Z4A615 m2 Armadura p/llosa form.
AP500T,malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

2,61 603,630 0,07303 1.575,47 86,82

K2197821 m Arrencada sòcol
ceràm./pedra,m.man.,càrrega
manual

1,39 1.120,000 0,07304 1.556,80 86,89

EQ54UT16 m2 Formació de cortina separadora,
amb rail d'alumini

14,98 102,750 0,07305 1.539,20 86,96

KP31PF62 u Amplificador de potència 120W
MA3612S 5Z + USB + FM.
col·locat

511,96 3,000 0,07306 1.535,88 87,03

PAAUCLA8 UN Col·lector Calefacció PP200 1.534,28 1,000 0,07307 1.534,28 87,10

KM112124 u Mòdul monitor direccionable 61,35 25,000 0,07308 1.533,75 87,16

E4B83000 kg Arm.cèrcols AP500S barres
corrug.

1,51 1.012,000 0,07309 1.528,12 87,23

KP22PF98 u Sistema de videoporter munt. 1.517,54 1,000 0,07310 1.517,54 87,30

K447YE08 ut Porta batent de 86x230 cm
estructura metàl.lica

755,06 2,000 0,07311 1.510,12 87,37

KG61CM01 u Caixa manteniment, d'ABS,preu
mitjà, superf.presa corrent
(2P+T), 16A presa cetac
(3P+N+T), 16A

215,49 7,000 0,07312 1.508,43 87,44

K2216452 m3 Excavació
p/soterr.,h<=3m,terreny
compact.(SPT 20-50),pala
excav.+càrr.indir.

4,81 313,600 0,07313 1.508,42 87,51
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E315UUB3 m3 Subministre i col.locació de
formigó per a reblert i
protecció de tubs de
sanejament, HM-20/P/10/I, 

83,37 18,000 0,07314 1.500,66 87,58

EJ22113A u Aixeta,munt.superf.,p/dutxa
telèf.,cromat,preu
mitjà,2x1/2´´-1/2´´

87,91 17,000 0,07315 1.494,47 87,64

KM112125 u Detector de gas explosiu 368,23 4,000 0,07316 1.472,92 87,71

EAM1PV01 ut PV1.- subministre i col.locació
de conjunt de tancament de
vidre de dimensions totals
215x275 cm, fo

1.469,29 1,000 0,07317 1.469,29 87,78

F923U001 m3 Subbase grava pedra
granít.grand.=50-70mm,p/colmata
r gran.18-25mm,estesa+picon.

41,81 35,129 0,07318 1.468,74 87,84

KG61CEF8 u Caixa
mec.central.,plàstic,3fileres,p
/4 presa corrent(2P+T), 3 presa
RJ-45 Cat. 6A

91,43 16,000 0,07319 1.462,88 87,91

KG312354 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x6mm2,col.tub

4,58 317,000 0,07320 1.451,86 87,97

KN314727 u Vàlvula bola manual
rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar,s
uperf.

12,13 119,000 0,07321 1.443,47 88,04

G231EC03 m2 Neteja amb sorra a presió 3,88 366,910 0,06322 1.423,61 88,10

F921201F m3 Subbase tot-u
art.,estesa+picon.95%PM

25,39 55,981 0,06323 1.421,36 88,17

FJSARB11 U Tovera giratòria de
multitrraigs MP rotator

26,73 53,000 0,06324 1.416,69 88,23

E32515H4 m3 Formigó p/murs
cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomb
a

100,27 14,103 0,06325 1.414,11 88,30

E4D8D500 m2 Muntatge+desmunt.encofrat
tauler,p/cèrcol recte

73,53 19,140 0,06326 1.407,36 88,36

E4D3D505 m2 Muntatge+desmunt.encofrat
tauler,p/biga recta,h<=5m

40,34 34,845 0,06327 1.405,65 88,42

E8122312 m2 Enguixat
reglejat,horit.int.h<3m,B1,llis
cat C6

13,21 106,303 0,06328 1.404,26 88,49

KP271203 m Cable p/transm.telefòn.,12
parells 0,51mm2,col.tub

9,34 150,000 0,06329 1.401,00 88,55

KEV2C003 U SONDA DE TEMPERATURA CANONADA 76,72 18,000 0,06330 1.380,96 88,61

EASAEI21 ut RF10.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, dues
fulles batents 170x210 cm

1.378,10 1,000 0,06331 1.378,10 88,68

KFC19B22 m Tub PP-R
pressió,DN=63x8,6mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.supe
rf.

16,16 84,000 0,06332 1.357,44 88,74

EAQDPF04 ut PF7- Porta fenolica, d'una
fulla batent, per un buit
d'obra de 90x210 cm,

677,07 2,000 0,06333 1.354,14 88,80
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EAQDT022 m2 Subministre, muntatge i
col·locació de divisions de
cabines sanitàries, de 200 cm
d'alçada, formada 

204,97 6,600 0,06334 1.352,80 88,86

K218R002 m2 Arrencada
enrajolat,param.vert.,m.man.,cà
rrega manual

4,39 306,340 0,06335 1.344,83 88,92

E6MEZ021 ut Enmarcat de dimensions 120x215
cm. P-RF01

446,41 3,000 0,06336 1.339,23 88,98

EAF4FA12 ut F08.- Submistre i col.locació
de fusteria d'alumini lacat,
amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta

1.310,99 1,000 0,06337 1.310,99 89,04

KFC14C22 m Tub PP-R
pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.superf
.

4,45 294,000 0,06338 1.308,30 89,10

EY01ACP1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

1.305,05 1,000 0,06339 1.305,05 89,16

EASAEI20 ut RF9.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, dues
fulles batents 160x210 cm 

1.294,10 1,000 0,06340 1.294,10 89,22

KP434650 m Cable transm.dades,4par.,cat.6
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n
/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/can

1,77 728,000 0,06341 1.288,56 89,28

EASAEI06 ut RF6.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell,
electroiman ei2 60-c5, dues
fulles batents 162x210 cm 

1.283,90 1,000 0,06342 1.283,90 89,33

KEVC0461 U COMPTADOR ENERGIA TERMICA DN 25 640,34 2,000 0,06343 1.280,68 89,39

K21EAU10 ml Arrencada de tub de xemeneies
de xapa de caldera, col·locat
superficialment, inclou el
desmuntatge d

26,61 48,000 0,06344 1.277,28 89,45

KH61RH82 u Llum emerg.led,no
permanent,IP42,classe
II,144lúmens,auton< 1h, ,forma
rect.,policarbon.,preu al

57,30 22,000 0,06345 1.260,60 89,51

EPAUPS25 Ut Desconnexió i desmuntatge de
les instal.lacions
contraincendis, inclou la
desconnexió de la xarxa fi

1.253,18 1,000 0,06346 1.253,18 89,62

EPAUPS27 Ut Desconnexió i desmuntatge de
les instal.lacions de
climatització i ventilació,
inclou la desconnexió

1.253,18 1,000 0,06347 1.253,18 89,56

EAF4FA19 ut B01.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana, amb fulla oculta
170x227 cm

1.252,19 1,000 0,06348 1.252,19 89,68

KE42Q812 m Conducte helicoïdal circ. de
planxa
ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.s
uperf.

28,28 44,000 0,06349 1.244,32 89,73
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ED5H8AB8 m Canal
form.polímer,a=200mm,h=200-240m
m,s/perfil lat.,reixa fosa
nerva. cl.C250+tanca solera
form. 15

112,03 11,000 0,06350 1.232,33 89,79

KFQ33CGL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

14,54 84,000 0,06351 1.221,36 89,84

KEK1SH12 UN Reixa d'impulsió de 200x200 mm 50,73 24,000 0,06352 1.217,52 89,90

F219U102 ut Enderroc de bancs i jardineres,
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre
camió: inc

1.201,73 1,000 0,05353 1.201,73 89,95

EASAEI28 ut RF3.2.- Porta tallafocs
metal·lica espiell electroiman
,ei2 90-c5, d'una fulla batent
120x210 cm 

600,35 2,000 0,05354 1.200,70 90,01

E7Z1JWD2 m2 Arrebossat bona vista p/suport
memb.morter 1:6,remolinat

32,72 36,280 0,05355 1.187,08 90,06

KEDE11B3 u Joc de derivacions VRV de 2
tubs - Suma de indexs d'unitats
interiors: x < 200

147,30 8,000 0,05356 1.178,40 90,12

EQ54UT15 ut Formació de armari de bie, de
dimensions aproximades
60x220x30 cm, amb la part
central oberta per en

390,30 3,000 0,05357 1.170,90 90,17

EAF4FA14 ut F10.- Fusteria d'alumini lacat,
fulla oculta 100x65 cm

386,44 3,000 0,05358 1.159,32 90,22

K21QU551 ut Desmuntatge de neveres formades
per panells sandwich, motors,
portes i accesoris, amb mitjans
manual

1.156,34 1,000 0,05359 1.156,34 90,27

K21DU620 ut Tramitació del pla especific
per la retirada del fibrociment
per l'Agencia Catalana de
Residus.  

1.155,00 1,000 0,05360 1.155,00 90,33

EF52E6B1 m Tub Cu R250
(semidur),DN=64mm,g=2mm,UNE-EN
1057,soldat
capil.,dific.baix,col.superf.

36,04 32,000 0,05361 1.153,28 90,38

KN71C507 U VÀLVULA DE 3 VIES 1 1/2´´.
PROPORCIONAL

574,79 2,000 0,05362 1.149,58 90,43

EPAUPS23 Ut Desconnexió i desmuntatge de
les instal.lacions de
sanejament, anulació de les
instal.lacions un cop

1.139,25 1,000 0,05363 1.139,25 90,48

FJSARB18 U Hidrant de 1´´ amb obertura
rosca tipus ACME

227,77 5,000 0,05364 1.138,85 90,53

KF11HD22 m Tub acer negre
s/sold.(S),4´´,sèrie H s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.su
perf.

87,09 13,000 0,05365 1.132,17 90,58

E443512D kg Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad
.,rectang.,treb.taller+antiox.,
col.obra sold.

1,81 621,920 0,05366 1.125,68 90,64
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E3FB3000 kg Arm.enceps AP500S barres
corrug.

1,32 846,400 0,05367 1.117,25 90,69

EASAEI08 ut RF3.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 90-c5, d'una
fulla batent 120x210 cm 

558,35 2,000 0,05368 1.116,70 90,74

KFQ3349L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=9mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

6,33 176,000 0,05369 1.114,08 90,79

KE42Q112 m Conducte helicoïdal circ. de
planxa
ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.s
uperf.

23,91 46,500 0,05370 1.111,82 90,84

EASAEI07 ut RF1.- porta telescopica de
sectorització, resistència de
foc EI60-c5, de dimensions
130x210 cm

1.109,60 1,000 0,05371 1.109,60 90,89

K21B1011 m Arrencada barana
metàl.,90-110cm,m.man.,càrr.man
.

7,62 145,500 0,05372 1.108,71 90,94

44M1UE02 ut Estintolament tipus 1.2, de
paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

552,96 2,000 0,05373 1.105,92 90,99

KH61RH84 u Llum emerg. led,no
permanent,IP20,classe
II,200lúmens,auton< 1h, ,forma
circ.40mm.,preu al

73,49 15,000 0,05374 1.102,35 91,04

E84A7855 ut Reforç amb tac de fusta de pi
de 400x200x35 mm

10,10 108,000 0,05375 1.090,80 91,09

KG312634 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
5x2,5mm2,col.tub

2,71 402,000 0,05376 1.089,42 91,14

KP413324 m Cable coaxial RG58 C/U Cu
flexible,aïllam.PE,pant.trena
CuSn (>=
95%),cob.PVC,n/propag.flama,50O
hm,c

1,73 625,000 0,05377 1.081,25 91,19

EC1GU201 m2 Vidre aïllant tipus BE
33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30
wm2/k g= 0,60, format amb lluna
de seguretat lam

83,90 12,822 0,05378 1.075,77 91,23

KM112123 u Mòdul control direccionable 179,18 6,000 0,05379 1.075,08 91,28

KM112128 u Retenedor 53,65 20,000 0,05380 1.073,00 91,33

K447YE14 ml Estructura de suport formada
per L100.10 mm de 160 cm

176,78 6,050 0,05381 1.069,52 91,38

KM241A2D u Kit per a la detecció i
extinció

1.068,89 1,000 0,05382 1.068,89 91,43

KNC11060 u Valv.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33
,0,metall,preajust cabal,preses
press.,inst.

177,85 6,000 0,05383 1.067,10 91,48

E4B35000 kg Arm.bigues AP500S barres
corrug.

1,51 701,500 0,05384 1.059,27 91,52

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 23Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
F227T00F m2 Repàs+picon.caixa

paviment,95%PM
1,42 745,540 0,05385 1.058,67 91,57

E5ZZ110X ut Subministre i col.locació
d'escala de gat homologada
fixada a parament vertical, per
a salvar una a

526,70 2,000 0,05386 1.053,40 91,62

E225277A m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terr
es adeq.,g<=25cm,90% PM

14,61 72,000 0,05387 1.051,92 91,67

KFC17C22 m Tub PP-R
pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.superf
.

9,63 109,000 0,05388 1.049,67 91,72

KG621A72 u Int.p/1 persiana,mecànic,tipus
univ.,(1P),10A/250V,a/tecla,pre
u mitjà,encastat

21,42 49,000 0,05389 1.049,58 91,76

EAM1PV02 ut PV2.- subministre i col.locació
de tancament de vidre de
dimensions totals 160x220 cm,
format per un

1.049,29 1,000 0,05390 1.049,29 91,81

K219UUU1 M2 Arrencada de paviment de
terratzo rentat a l'àcid, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobr

6,94 150,560 0,05391 1.044,89 91,86

KEKPVE01 UN Comporta tallafocs de 125 mm 173,36 6,000 0,05392 1.040,16 91,90

E8J3PR10 M Subministre i col.locació de
peça de remat de paviment de 30
cm d'amplada, realitzat amb
peces de fo

16,18 63,500 0,05393 1.027,43 91,95

KG621192 u Interruptor,tipus
univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,pr
eu mitjà,encastat

11,65 88,000 0,05394 1.025,20 92,00

KN421697 u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN
593,manual,entre
brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-
400-15/EN-GJS-400-15,p

32,01 32,000 0,05395 1.024,32 92,04

E9Z6U085 ml Formació de 1 tira antilliscant
realitzada amb carborundum
antilliscants, col·locat amb
adhesiu sobr

5,83 175,500 0,05396 1.023,17 92,09

E451UDB3 ut Formació de daus de formigó
HA-25/P/10/IIa, de dimensions
40x40 cm, de 20 cm d'alçada,
per suport de

72,52 14,000 0,05397 1.015,28 92,14

EAF4FA20 ut B02.- submistre i col.locació
de finestra realitzada amb
fusteria d'alumini lacat, de
dimensions tot

500,39 2,000 0,05398 1.000,78 92,18

E8J9U003 ml Subministre i col.locació de
xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2
mm de gr

34,17 29,000 0,04399 990,93 92,23

K21AUF11 ut Arrencada de full i bastiment
de finestres, inclós part
proporcional de persiana de les
que la porti

13,88 71,000 0,04400 985,48 92,27
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44M1UE13 ut Estintolament tipus 2.4, de

paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

985,47 1,000 0,04401 985,47 92,32

KFC15B22 m Tub PP-R
pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.supe
rf.

5,41 182,000 0,04402 984,62 92,36

EAF4FA07 ut F03.- Fusteria d'alumini lacat
amb persiana motoritzada, amb
fulles ocultes 166x167 cm

982,50 1,000 0,04403 982,50 92,40

KFC16B22 m Tub PP-R
pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.supe
rf.

7,20 136,000 0,04404 979,20 92,45

EB12UB03 ml Subministre i col.locació de
barana d'acer galvanitzada
acabada pintada de 100 cm
d'alt, amb passamà

59,30 16,500 0,04405 978,45 92,49

K216U788 m2 Descarnat del forjat per la
formació de pasos
d'instalacions, de fins a 1,00
m2 amb mitjans manuals,

38,96 25,000 0,04406 974,00 92,54

KFQ33A9L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

8,91 108,000 0,04407 962,28 92,58

KFC18C22 m Tub PP-R
pressió,DN=50x4,6mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.superf
.

12,81 75,000 0,04408 960,75 92,62

KG3124C6 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x95/50mm2,col.canal/safata

38,12 25,000 0,04409 953,00 92,67

KFC15C22 m Tub PP-R
pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.superf
.

5,39 176,000 0,04410 948,64 92,71

KHB1S227 u Llumenera estanca cubeta plàst.
1x28W
LED,polièst.,IP-65,munt.superfi
c

78,40 12,000 0,04411 940,80 92,75

EAF4FA09 ut F05.- Fusteria d'alumini lacat
amb fulles ocultes 130x125 cm

465,82 2,000 0,04412 931,64 92,80

E6MEZ030 ut Enmarcat de dimensions 435x130
cm

930,72 1,000 0,04413 930,72 92,84

K21QU550 ut Desmuntatge de mobiliari cuina
i equipament existent a la
cuina, amb mitjans manuals i
carrega manua

925,07 1,000 0,04414 925,07 92,88

KEK1SH15 UN Reixa tallafocs de 250x250 mm. 231,05 4,000 0,04415 924,20 92,92

KED65811 u Bescanviador de plaques 922,64 1,000 0,04416 922,64 92,96

KG380907 m Conductor Cu
nu,1x35mm2,munt.p.terra

12,19 75,000 0,04417 914,25 93,00
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K2183U10 m2 Arrencada d'aplacat de panells

hpl, col.locada sobre enllatat
de fusta, amb mitjans manuals i
càrreg

5,32 171,250 0,04418 911,05 93,05

K2148134 m3 Enderroc
pilar,form.arm.,mà+compress.càr
rega manual

361,45 2,520 0,04419 910,85 93,09

K21ZP760 M Tall en paviment de 3 a 4 cm de
fondària, amb disc de
carborúndum

5,48 165,000 0,04420 904,20 93,13

KE42Q312 m Conducte helicoïdal circ. de
planxa
ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.s
uperf.

20,06 45,000 0,04421 902,70 93,17

KEMJSP03 u Caixa ventilació estanca 450,37 2,000 0,04422 900,74 93,21

KEMJSP05 u Caixa ventilació estanca 450,15 2,000 0,04423 900,30 93,25

EASAEI09 ut RF5.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, d'una
fulla batent 90x210 cm 

448,10 2,000 0,04424 896,20 93,29

E38DD100 m2 Encofrat tauler pi
p/trava/pilar.

28,52 31,330 0,04425 893,53 93,33

EAF4FA22 ut P02.- Porta realitzada amb
fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 120x250 cm

893,09 1,000 0,04426 893,09 93,37

E4415315 kg Acer S275JR,p/pilar peça
comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.ta
ller+antiox.,col.obra sold.

1,93 459,247 0,04427 886,35 93,41

KN317727 u Vàlvula bola manual
rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,
superf.

25,23 35,000 0,04428 883,05 93,45

FR3P2112 m3 Terra vegetal jardineria
cat.alta,granel,escamp.retro.pe
tita+m.man.

54,93 16,013 0,04429 879,59 93,49

K219A121 m Arrencada
revest.esglaó,m.man.,càrrega
manual

6,94 126,000 0,04430 874,44 93,53

E2RA8770 m3 Deposició controlada centre
selec.+transf.,residus plàstic
no perillosos,0,035t/m3,LER
170203

36,54 23,430 0,04431 856,13 93,57

EPAUPS24 Ut Desconnexió i desmuntatge de
les instal.lacions de
telecomunicacions, inclou la
desconnexió de la xa

850,08 1,000 0,04432 850,08 93,61

KFQ33C9L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

9,86 86,000 0,04433 847,96 93,65

EAF4FA21 ut P01.- Fusteria d'alumini lacat,
de dimensions 160x220 cm 

841,32 1,000 0,04434 841,32 93,68

KFC17B22 m Tub PP-R
pressió,DN=40x5,5mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.supe
rf.

9,67 87,000 0,04435 841,29 93,72
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EY01ACT1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

839,94 1,000 0,04436 839,94 93,76

KMD2PF12 u Contacte magnètic cable.,
plàstic, p/munt.superf.,15 mm,
grau 2, col.

46,42 18,000 0,04437 835,56 93,80

E7B21A0L m2 Làmina separad.polietilè
g=50μm,pes=48g/m2,col.n/adh.

1,38 603,630 0,04438 833,01 93,84

FR721100 M2 Sembra de heura, tot segons els
plecs de condicions de parcs i
jardins.

7,75 106,750 0,04439 827,31 93,87

EAVDU001 Ml Subministre i col.locació de
fusta de pi de flandes per
formació de banc, de secció
300x50 mm, tract

76,70 10,722 0,04440 822,38 93,91

E6MEZ023 ut Enmarcat de dimensions 172x130
cm. F9

410,66 2,000 0,04441 821,32 93,95

KED65812 u Bescanviador de plaques 821,05 1,000 0,04442 821,05 93,99

PAAUCL12 UN Col·lector Bombes Cu 40x42 402,11 2,000 0,04443 804,22 94,02

F9A1201F m3 Paviment
sauló,estesa+picon.95%PM

27,10 29,630 0,04444 802,97 94,06

KFQ334CL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=42mm,g=9mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

7,34 109,000 0,04445 800,06 94,09

FJSARB17 U Sistema de reg radicular 98,62 8,000 0,04446 788,96 94,13

E8J9U002 ml Subministre i col.locació de
xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2
mm de gr

29,88 26,200 0,04447 782,86 94,17

KH61RH80 u Llum emerg.led,no
permanent,IP42,classe
II,160lúmens,auton< 1h, ,forma
rect.,policarbon.,preu alt

48,85 16,000 0,04448 781,60 94,20

E7D9UA14 m2 Cel ras continu R-180,plaques
silicat càlcic
g=10mm,cond.tèrmica=0,175W/mK,d
ens.=870kg/m3

78,02 10,000 0,04449 780,20 94,24

EQ54UT12 ut Subministre i col.locació de
conjunt de mostrador de 175 cm
de llargada i 40 cm d'amplada,
amb un fr

388,20 2,000 0,04450 776,40 94,27

EAF4FA23 ut P03.- Porta realitzada amb
fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 160x210 cm

775,49 1,000 0,04451 775,49 94,31

KNC11062 u Vàlvula mescladora termostàtica 770,76 1,000 0,03452 770,76 94,34

E6MEZ063 ut Reixa de tancament de
dimensions de 100x65 cm,
fabricat amb xapa 

254,87 3,000 0,03453 764,61 94,38

E38B3000 kg Arm.traves i pilaret AP500S
barres corrug.

1,38 552,090 0,03454 761,88 94,41
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E5ZZUE01 ut Formació de estructura de

suport de la xemeneia realitzat
per una perfils angulars en les
cantonades

757,61 1,000 0,03455 757,61 94,44

EASAEI04 ut RF2.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, de dues
fulles 136x210 cm 

752,60 1,000 0,03456 752,60 94,48

EASAEI05 ut RF2'.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, de dues
fulles 136x210 cm 

752,60 1,000 0,03457 752,60 94,51

K4ZWU0A2 ut Encamisar tpus ii. reforç de
paret ceràmica existent de
15/30 cms de gruix per augment
de càrrega i 

375,79 2,000 0,03458 751,58 94,55

K21A3011 u Arrencada full+bastim. porta
int.,m.man.,càrr.man.

11,56 65,000 0,03459 751,40 94,58

F9G2ART1 M3 Subministrament i col·locació
de paviment de formigó
decoratiu per exteriors tipus
artevia desactiva

143,25 5,200 0,03460 744,90 94,61

E3F516H3 m3 Formigó
p/encep.,HA-30/B/20/IIa+Qa,cubi
lot

119,20 6,225 0,03461 742,02 94,65

E6MEZ058 ut Enmarcat de dimensions 100x210
cm. P07 - P07'

370,81 2,000 0,03462 741,62 94,68

KHB3LA24 u Tira de LED 16W/m IP65 1343lm/m
L.10m

739,12 1,000 0,03463 739,12 94,72

E7C9UBC4 m2 Aïllam.placa
ríg.MW-roca,dens.=66-85kg/m3,g=
80mm,cond.tèrmica
<=0,035W/mK,vel
negre,col.fix.mecàniqu

19,44 38,000 0,03464 738,72 94,75

EABGU038 ut P05.- subministre i col.locació
de porta d'acer galvanitzat, de
dues fulles batents, de
dimensions t

737,02 1,000 0,03465 737,02 94,78

EASAEI03 ut RF8.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, de dues
fulles 130x210 cm 

735,80 1,000 0,03466 735,80 94,85

EASAEI25 ut RF11.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, dues
fulles batents 130x210 cm 

735,80 1,000 0,03467 735,80 94,82

E2R54239 M3 Transport residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,ca
mió 7t,càrrega mec

5,22 140,669 0,03468 734,29 94,88

E6MEZ852 ut Enmarcat de dimensions 100x215
cm

362,93 2,000 0,03469 725,86 94,91

PAAUCL10 UN Col·lector Bombes PP50 361,97 2,000 0,03470 723,94 94,95

EFA16542 m Tub
PVC,DN=32mm,PN=16bar,encolatUNE
-EN
1452-2,dific.mitjà,col.superf.

8,19 88,000 0,03471 720,72 94,98
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EJ1AKRQQ u Abocador de porcellana

esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu
superior, col·locat

143,37 5,000 0,03472 716,85 95,01

EY01ACV1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

713,95 1,000 0,03473 713,95 95,04

KF11H922 m Tub acer negre
s/sold.(S),2´´,sèrie H s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.su
perf.

44,35 16,000 0,03474 709,60 95,08

E6MEZ019 ut Enmarcat de dimensions 100x65
cm. F10

234,31 3,000 0,03475 702,93 95,11

K2199511 m Enderroc esglaó
obra,compres.,càrrega manual

5,53 126,000 0,03476 696,78 95,14

14LMU14A m2 Formació de sostre 15 cm de
gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm

50,30 13,750 0,03477 691,63 95,17

ED51BE36 UN Bunera sifònica 32,74 21,000 0,03478 687,54 95,20

KM1421D3 u Polsador d'alarma rearmable
direccionable amb tapa 

57,01 12,000 0,03479 684,12 95,23

EQ54UT14 ut Subministre i col.locació de
conjunt de mostrador de 275 cm
de llargada i 40 cm d'amplada,
amb un fr

340,95 2,000 0,03480 681,90 95,26

E3FDD100 m2 Encofrat tauler p/encep. 31,37 21,700 0,03481 680,73 95,30

KFQ33ABL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

9,86 68,000 0,03482 670,48 95,33

KFC18B22 m Tub PP-R
pressió,DN=50x6,9mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.supe
rf.

12,88 52,000 0,03483 669,76 95,36

KP141222 u Presa senyal
R/TV-SAT,deriv.final,tipus
univ.,a/tapa,preu
mitjà,encastada

22,32 30,000 0,03484 669,60 95,39

K21QUE01 u Enderroc de d'escala d'obra
d'accés de la Planta S-3 a la
Planta S-2, mitjançant el
repicat de l'obr

665,32 1,000 0,03485 665,32 95,42

E6MEZ018 ut Enmarcat de dimensions 130x130
cm. F4

331,96 2,000 0,03486 663,92 95,45

E6MEUZ34 ut Enmarcat de dimensions 130x130
cm. F5

331,96 2,000 0,03487 663,92 95,48

KMD3PF10 u Central intrusió,8-32 zones,
transmis.telf. integr., grau 2,
instal·lada

659,80 1,000 0,03488 659,80 95,51

E7B11M0L m2 Làmina separad.feltre
polipropilè,pes=200-250g/m2,col
.n/adh.

2,30 286,640 0,03489 659,27 95,54
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 29Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
KEDE11B7 u Joc de derivacions VRV de 2

tubs - Suma de indexs d'unitats
interiors: 290 <= x < 640

217,81 3,000 0,03490 653,43 95,57

K447YE07 ut Porta batent de 125x155 cm
estructura metàl.lica

650,06 1,000 0,03491 650,06 95,60

KFQ33ECL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=42mm,g=40mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

15,05 43,000 0,03492 647,15 95,62

E7B11E0L m2 Làmina separad.feltre
polipropilè,pes=140-190g/m2,col
.n/adh.

2,15 300,640 0,03493 646,38 95,65

EAF4FA10 ut F06.- Submistre i col.locació
de fusteria d'alumini lacat,
amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta

646,34 1,000 0,03494 646,34 95,68

KFQ32CEL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj

12,21 52,000 0,03495 634,92 95,71

E9S2LF3B m2 Paviment planxa
plana,+relleu,acer
galv.,g=1,4mm,,col.fix.mec.

46,30 13,600 0,03496 629,68 95,74

E6MEZ061 ut Reixa de tancament de
dimensions de 165x100 cm,
fabricat amb xapa 

624,47 1,000 0,03497 624,47 95,77

KG21H81J m Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,r
esist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

6,53 95,000 0,03498 620,35 95,80

KG621G92 u Comm.,tipus
univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,pr
eu mitjà,encastat

11,91 52,000 0,03499 619,32 95,82

E222B432 m3 Excav. rasa
instal.,h<=1m,terreny
compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

8,59 72,000 0,03500 618,48 95,85

E81Z0402 m Protecció cantonera PVC,cantell
rom 3mm,p/revest.8mm

4,12 150,000 0,03501 618,00 95,88

KFQ334EL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=54mm,g=9mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

8,23 75,000 0,03502 617,25 95,91

E7B11E10 m2 Làmina separad.feltre
polipropilè,pes=140-190g/m2,col
.n/adh.

2,15 286,640 0,03503 616,28 95,94

E8J9ULL3 ml Subministre i col.locació de
dintell de paret suspesa en
planta baixa, realitzada amb
planxa d'acer 

31,36 19,500 0,03504 611,52 95,96

F96AU010 m Vorada xapa acer
galv,g=10mm,h=200mm,s/base
form.HNE-15

38,80 15,650 0,03505 607,22 95,99

E6MEZ053 ut Enmarcat de dimensions 120x250
cm. P02

604,96 1,000 0,03506 604,96 96,02
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 30Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
E612B51V m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó

calat,HD,290x140x100mm,p/revest
ir,cat.I,s/UNE-EN
771-1,mort.ram paleta

40,17 14,950 0,03507 600,54 96,05

EABGU050 ut P07.- subministre i col.locació
de porta d'acer galvanitzat,
per local de gas, amb reixa de
ventilac

595,90 1,000 0,03508 595,90 96,10

EABGU051 ut P07'.- subministre i
col.locació de porta d'acer
galvanitzat, per local de
residus, amb reixa de ven

595,90 1,000 0,03509 595,90 96,07

K2183971 m Arrencada
escopidor,ceràm.,m.man.,càrrega
manual

4,63 127,800 0,03510 591,71 96,13

K2182F01 m2 Repicat
arrebo/enguix.,voltap/aplic.pos
t.cap.rev.,m.man.,càrrega
manual

4,86 120,460 0,03511 585,44 96,15

EB12UV02 ut Subministre i col.locació de
porta batent d'acer
galvanitzada amb protecció de
vidre 6+6 mm, de dime

582,57 1,000 0,03512 582,57 96,18

E6MEZ052 ut Enmarcat de dimensions 160x220
cm. P01

581,86 1,000 0,03513 581,86 96,21

KM31261K u Extintor manual pols seca
poliv.,6kg,pressió
incorpo.,pintat,armari
munt.superf.

96,93 6,000 0,03514 581,58 96,23

E84BUK83 m2 CH6.2.- Cel ras registrable de
bandes d'acer lacat, amb
superfície perforada de color
estàndard, amb

57,43 10,080 0,03515 578,89 96,26

E38519H3 m3 Formigó
p/trava/pilar.,HA-30/B/20/IIa,+
Qa,col.cubilot

106,24 5,432 0,03516 577,10 96,28

EABGU037 ut P04.- subministre i col.locació
de porta d'acer galvanitzat,
d'una fulla batent, de
dimensions total

577,00 1,000 0,03517 577,00 96,31

44M1UE03 ut Estintolament tipus 1.3, de
paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn

576,64 1,000 0,03518 576,64 96,34

KM132314 u Sirena interior analògica 57,42 10,000 0,03519 574,20 96,36

K4ZWU0A4 ut Encamisar tpus iv. reforç de
paret ceràmica existent de
15/30 cms de gruix per augment
de càrrega i 

286,54 2,000 0,03520 573,08 96,39

K2183A71 m Arrencada coron.,ceràm.,fins
30cm,m.man.,càrrega manual

5,78 98,500 0,03521 569,33 96,41

E6MEZ054 ut Enmarcat de dimensions 160x210
cm. P03

569,26 1,000 0,03522 569,26 96,44

E9Z4A615 m2 Armadura p/llosa form.
AP500T,malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

2,61 217,640 0,03523 568,04 96,47
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 31Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4531810 m3 Formigó p/biga, HA-25/B/12/IIa,
bomba

104,74 5,330 0,03524 558,26 96,49

E4B13000 kg Arm.pilars AP500S barres
corrug.

1,35 411,700 0,03525 555,80 96,52

K21QUU03 ut Desmuntatge de campana
extractora de cuina en
parament, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa

555,04 1,000 0,03526 555,04 96,54

KF11HA22 m Tub acer negre
s/sold.(S),2´´1/2,sèrie H
s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.su
perf.

55,18 10,000 0,02527 551,80 96,57

E6MEZ020 ut Enmarcat de dimensions 170x185
cm. B01

549,31 1,000 0,02528 549,31 96,59

PAAUCL11 UN Col·lector Bombes PP32 273,77 2,000 0,02529 547,54 96,62

E9Z5U010 m Tapajunts
pavim.40mm,perf.neoprè+alum.,su
po.

54,91 9,900 0,02530 543,61 96,64

K447YE09 ut Porta batent de 86x170 cm
estructura metàl.lica

541,91 1,000 0,02531 541,91 96,67

K447YE10 ut Porta batent de 86x150 cm
estructura metàl.lica

541,91 1,000 0,02532 541,91 96,69

KP31PF56 u Amplificador de potència 120W
col.

541,77 1,000 0,02533 541,77 96,71

KG1PUA16 u CPM TMF10, 80-160A (55-111
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/prote
ct.ID,col.superf.

540,22 1,000 0,02534 540,22 96,74

KNE19304 u Filtre
colador,llautó,DN=2´´,PN=16bar,
roscat,munt.superf.

48,92 11,000 0,02535 538,12 96,76

FQ31U220 U Font per a exteriors d'acer,
amb protecció antioxidant i
pintura de partícules
metàl·liques, model g

533,43 1,000 0,02536 533,43 96,79

KMSB3151 u Retol seny.
instal.protecció/incendis,210x2
10mm2,làmi.polièster/adhes.,col
.adherit

6,98 76,000 0,02537 530,48 96,81

E4581810 m3 Formigó p/cèrcol,
HA-25/B/12/IIa,abocat bomba

108,32 4,785 0,02538 518,31 96,84

KEUBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de
diàmetre nominal, de PN 16 bar,
preu alt i muntada roscada

28,75 18,000 0,02539 517,50 96,86

KFM25930 u Manig.EPDM+rosca,DN=2´´,cos
cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C
,roscat

51,14 10,000 0,02540 511,40 96,88

KEKPK310 UN Comporta tallafocs  300x200 mm 169,73 3,000 0,02541 509,19 96,90

EABGU039 ut P06.- subministre i col.locació
de porta d'acer galvanitzat,
d'una fulla batent, de
dimensions total

507,49 1,000 0,02542 507,49 96,93
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 32Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
E221U002 m3 Excavació per a caixa de

paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzat amb
minicarregadora i c

9,45 52,458 0,02543 495,73 96,95

KEU11113 u Purgador
automàt.aire,llautó,vert.+vàlvu
la obt.,D=3/8´´

17,59 28,000 0,02544 492,52 96,97

KN111547 u Vàlvula comporta
manual+rosca,DN=1/2´´,PN=10bar,
llautó/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ace

12,01 41,000 0,02545 492,41 96,99

KEK1SH18 UN Boca d'extracció de P.V.C. 25,90 19,000 0,02546 492,10 97,02

E2RA8960 m3 Deposició controlada centre
selec.+transf.,residus
paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 150101

22,23 22,040 0,02547 489,95 97,04

EF5AB4B1 m Tub Cu R250 (semidur)
DN=1´´3/8´´,g=1,25mmpersoldat
capil.amb soldadura forta
(T>450ºC)amb grau de d

24,42 20,000 0,02548 488,40 97,06

K216U785 m2 Descarnat del forjat per la
formació de pasos
d'instalacions, de fins a 0,50
m2 amb mitjans manuals,

19,48 25,000 0,02549 487,00 97,08

EJ4ZU015 u Porta-rotlles acer
inoxidable,68x131x150mm,col.fix
.mecàniques

20,28 24,000 0,02550 486,72 97,11

K7D2UIG3 m2 Formació de protecció passiva
contra incendis d'estructura de
forjat unidireccional
mitjançant proje

19,38 25,000 0,02551 484,50 97,13

E6MEZ051 ut Reixa de tancament de
dimensions de 102x120 cm,
fabricat amb xapa 

482,45 1,000 0,02552 482,45 97,15

KF11H722 m Tub acer negre
s/sold.(S),1´´1/4,sèrie H
s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.su
perf.

26,64 18,000 0,02553 479,52 97,17

EAF4FA17 ut F13.- Fusteria d'alumini lacat,
amb fulles ocultes 165x100 cm

478,23 1,000 0,02554 478,23 97,19

KFQ32CCL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj

10,86 44,000 0,02555 477,84 97,21

KEKPVE02 UN Comporta tallafocs de 200x200mm 158,87 3,000 0,02556 476,61 97,24

FQ42FE15 u Pilona extraïble
fosa,cilíndrica,h=900mm,D=100mm
,base 200x200mm,col.fix.mec.

156,76 3,000 0,02557 470,28 97,26

EY01ACM1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

467,29 1,000 0,02558 467,29 97,28

K219UU11 m2 Arrencada de instal.lacions
exteriors, iluminiació, xarxa
d'alimentació, aigua, reg, etc,
amb mitjan

231,27 2,000 0,02559 462,54 97,30
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 33Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

KG73DTE2 u Int.detect.mov.,tipus
univ.,resistives,1000W,230V,10-
300s,5-120lux,a/tapa,preu
mitjà,superficie

65,62 7,000 0,02560 459,34 97,32

E7B111D0 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.
lligat
mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

3,09 148,150 0,02561 457,78 97,34

EFA1M345 m Tub
PVC,DN=250mm,PN=6bar,encolatUNE
-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons
rasa

114,44 4,000 0,02562 457,76 97,36

E6MEZ025 ut Enmarcat de dimensions 196x130
cm

456,91 1,000 0,02563 456,91 97,38

FJSARB08 U consola de programació via
radio 

455,85 1,000 0,02564 455,85 97,40

E6MEZ056 ut Enmarcat de dimensions 135x210
cm. P05

453,50 1,000 0,02565 453,50 97,42

KF11H825 m Canonada d'acer negre sense
soldadura SCH.80 de 1 1/2´´

45,20 10,000 0,02566 452,00 97,44

EEU6U001 u Manòmetre
glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'',roscat

20,50 22,000 0,02567 451,00 97,46

K4ZWU0A3 ut Encamisar tpus iii. reforç de
paret ceràmica existent de
15/30 cms de gruix per augment
de càrrega i

449,74 1,000 0,02568 449,74 97,48

KE44C343HI86 m Flexible,conducte
circular,Al+espiral
acer+PE,D=127mm,g=45micra,col.

10,10 44,400 0,02569 448,44 97,50

KF11H522 m Tub acer negre
s/sold.(S),3/4´´,sèrie H
s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.su
perf.

17,24 26,000 0,02570 448,24 97,52

EASAEI01 ut RF7.- Porta tallafocs
metal·lica amb espiell
,homologada ei2 60-c5, d'una
fulla 85x210 cm 

448,10 1,000 0,02571 448,10 97,55

E2255J90 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge
pedra calc.,<=50cm

41,93 10,625 0,02572 445,51 97,57

EFA17342 m Tub
PVC,DN=40mm,PN=6bar,encolatUNE-
EN
1452-2,dific.mitjà,col.superf.

8,23 54,000 0,02573 444,42 97,59

K21Z2760 ml Tall en paret,obra
ceràm.,6-8cm,disc carborún.

8,22 53,000 0,02574 435,66 97,61

E652UP50 m2 CV3.2..- Formació de trasdossat
ei-90, (composició
15F+15F+15F+15F/48), de plaques
de guix laminat f

81,35 5,300 0,02575 431,16 97,62

EF5A52B1 m Tub Cu R250 (semidur)
DN=1/2´´,g=0,8mmpersoldat
capil.amb soldadura forta
(T>450ºC)amb grau de dific

7,52 57,000 0,02576 428,64 97,64

K2195D24 m2 Arrencada recresc.pavim.
mort.ciment,<=5cm,m.man.,càrreg
a manual

13,88 30,460 0,02577 422,78 97,66
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 34Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAVTSA02 M2 Subministre i col.locació de
cortina de filtre solar
microperforada, de color plata,
amb especejamen

104,63 4,000 0,02578 418,52 97,68

K21A3012 ut Arrencada de full i bastiment
de porta interior de dues
fulles, amb mitjans manuals i
càrrega manual

41,63 10,000 0,02579 416,30 97,70

EF5B24B1 m Tub Cu R220 (recuit)
DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat
capil.,dific. mitjà i col·locat
superf.

7,29 57,000 0,02580 415,53 97,72

K21BU102 ut Desmuntatge i retirada de
l'estructura de l'escala
d'emergencia, dels tres
nivells, contemplant la r

415,17 1,000 0,02581 415,17 97,74

EK211396 u Regulador alta/baixa-mitjana
A,Q<50m3/h,+
vàlv.interrup.màx.,vàlv.segur.,
embridat,munt.

413,33 1,000 0,02582 413,33 97,76

E6MEZ024 ut Enmarcat de dimensions 120x215
cm. P-RF02

412,55 1,000 0,02583 412,55 97,78

EF5A62B1 m Tub Cu R250 (semidur)
DN=5/8´´,g=0,8mmpersoldat
capil.amb soldadura forta
(T>450ºC)amb grau de dific

7,93 52,000 0,02584 412,36 97,79

EAZPUM30 ut Mec.antipànic 2 fulles
accionam. basculant,3 punts de
tancament mecanisme vist,UNE-EN
1125 instal·la

206,04 2,000 0,02585 412,08 97,81

E3Z112T1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm
form. HL-150/B/20/, camió

12,31 33,384 0,02586 410,96 97,83

E2R300H0 m3 Transp.terres,instal.gestió
residus,contenidor 8m3

19,64 20,780 0,02587 408,12 97,85

E4D1JA25 m2 Muntatge+desmunt.encofrat
motlle cartró,pilar
circ.D=30cm,form.vist,h<=5m

30,18 13,440 0,02588 405,62 97,87

K447YE06 ut Porta batent de 110x120 cm
estructura metàl.lica

405,41 1,000 0,02589 405,41 97,89

KN315727 u Vàlvula bola manual
rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar,s
uperf.

13,43 30,000 0,02590 402,90 97,91

KM112126 u Mòdul monitor 100,68 4,000 0,02591 402,72 97,92

EAF4FA16 ut F12.- Fusteria d'alumini lacat,
amb fulla oculta 85x115 cm

401,49 1,000 0,02592 401,49 97,94

KEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de
200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb
connexió

400,14 1,000 0,02593 400,14 97,96

KM31351K u Extintor manual CO2,5kg,pressió
incorpo.,pintat,armari
munt.superf.

132,36 3,000 0,02594 397,08 97,98

FJSARB10 U Electrovàlvula 78,92 5,000 0,02595 394,60 98,00
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
KK234216 u Filtre

p/tub,DN=1´´1/4,<4bar,pla,munt.
131,41 3,000 0,02596 394,23 98,01

KEKPVE05 u Comporta tallafocsde 175 mm. 194,83 2,000 0,02597 389,66 98,03

EE42U006 ut Barret d'acer galvanitzat de
1200x600x600 cm

388,33 1,000 0,02598 388,33 98,05

E6MEZ017 ut Enmarcat de dimensions 166x130
cm F3

388,13 1,000 0,02599 388,13 98,07

E6MEZ028 ut Enmarcat de dimensions 165x100
cm. F13

381,31 1,000 0,02600 381,31 98,08

E3FBUC01 ut Connexió de micropilot a
l'encep amb 4 barres corrugades
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de
20 mm de di

31,67 12,000 0,02601 380,04 98,10

E6MEZ050 ut Enmarcat de dimensions 106x215
cm. P-RF03

378,68 1,000 0,02602 378,68 98,12

EAF4FA15 ut F11.- Fusteria d'alumini lacat,
amb fules ocultes 102x120 cm

375,10 1,000 0,02603 375,10 98,14

EAVTU010 M2 Subministre i col.locació de
cortina de filtre solar
microperforada i de color a
definir per project

93,59 4,000 0,02604 374,36 98,15

FR20025D M2 Moldejat i anivellament del
terreny amb mitjans manuals per
a obtenir el perfil d'acabat de
les dune

3,49 106,750 0,02605 372,56 98,17

EY01ADI1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

372,31 1,000 0,02606 372,31 98,19

KEK1SH17 UN Reixa d'impulsió de 300x200 mm 62,04 6,000 0,02607 372,24 98,20

KFQ3386L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

7,11 52,000 0,02608 369,72 98,22

KFQ3284L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=12mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj

6,47 57,000 0,02609 368,79 98,24

KEZ1PL04 UN Conjunt per a connexionat
circuit d'emplenat

184,19 2,000 0,02610 368,38 98,25

KFB18455 m Tub PE
100,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR
17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.m
itjà,accessoris plàst

14,71 25,000 0,02611 367,75 98,27

K4ZWMB01 ut Ancoratge+ tac
químic,D=12mm,carg./voland./fem
.,col.s/suport fàb.maó massís

10,20 36,000 0,02612 367,20 98,29

KEKPVE03 UN Comporta tallafocs de 160mm 183,40 2,000 0,02613 366,80 98,30

KEU4U020 u Dipòsit d'expansió tancat de 50
l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d

120,49 3,000 0,02614 361,47 98,32
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KP1ZB710 u Torreta triangular 180 mm acer

galv. D=20mm+gelosia barres
acer,5m,fixat base plana +peces
esp.fixac

358,46 1,000 0,02615 358,46 98,34

FR20U145 ut Transplantament de arbre, a
zona indicada per Direcció
D'obra, inclou col.locació
d'elements de prot

356,71 1,000 0,02616 356,71 98,35

E6MEZ055 ut Enmarcat de dimensions 100x210
cm. P04

354,27 1,000 0,02617 354,27 98,38

E6MEZ057 ut Enmarcat de dimensions 90x210
cm. P06

354,27 1,000 0,02618 354,27 98,37

KMD1PF11 u Detector PIR, abast 12 m, 9
cortines, angle 86°, inmunitat
mascotes, grau 2, col.

44,01 8,000 0,02619 352,08 98,40

KF11H826 m Canonada d'acer negre sense
soldadura SCH.80 de 1´´

43,91 8,000 0,02620 351,28 98,42

E81Z5R40 m2 Aplicació pont unió resines
p/post.col.enguixat sob/suport
form.+obra fàbrica

3,30 106,303 0,02621 350,80 98,43

E9P76080 M2 Granallat mecànic de superfície
de formigó

4,44 79,000 0,02622 350,76 98,45

EJ1ZUP5D u Reixa feta amb acer inoxidable
i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana
vitrificada, pre

69,85 5,000 0,02623 349,25 98,46

KPACTL47 u Videogravador Tri-hibrid 4
canals

345,55 1,000 0,02624 345,55 98,48

E6MEZ060 ut Reixa de tancament de
dimensions de 85x105 cm,
fabricat amb xapa 

345,17 1,000 0,02625 345,17 98,49

EQ54UT13 ut Subministre i col.locació de
moble baix amb una pica, de
dimensions total 120x60x90 xm,
format per d

340,95 1,000 0,02626 340,95 98,51

EAF4FA18 ut F14.- Fusteria d'alumini lacat,
amb fulla oculta 74x80 cm

340,13 1,000 0,02627 340,13 98,52

EM9AU001 u Comptador llamps a/dispositiu
mesu.intensitat corrent

338,93 1,000 0,02628 338,93 98,54

EF5A42B1 m Tub Cu R250 (semidur)
DN=3/8´´,g=0,8mmpersoldat
capil.amb soldadura forta
(T>450ºC)amb grau de dific

6,70 50,000 0,02629 335,00 98,56

KFQ3381L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=6mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

5,75 57,000 0,01630 327,75 98,57

KMDWPF02 u Kit teclat 324,66 1,000 0,01631 324,66 98,58

E5ZD5DC4 Ml Minvell fixat parament,ac.galv.
g=0,7mm,desenv.=40cm,col.fix.me
càniques

19,71 16,300 0,01632 321,27 98,60

KEVC1001 U LIMITADOR DE TEMPERATURA DE
FUMS

158,83 2,000 0,01633 317,66 98,61

EEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic,beina
D=1/2´´,esfera
65mm,<=80°C,col.roscat

17,55 18,000 0,01634 315,90 98,63
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E66EUU31 m2 Desmuntatge de mampara existent
amb doble panell aglomerat de
19 mm, amb revestiment inclòs,
amb mit

11,39 27,600 0,01635 314,36 98,64

KDK254F3 u Pericó
38x38x55cm,g=10cm,HM-20/P/20/I
solera maó,s/llit sorra

62,41 5,000 0,01636 312,05 98,66

KN811597 u Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,
llautó/llautó,seient
elàstic,superf.

25,98 12,000 0,01637 311,76 98,67

KFQ3283L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=10mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj

6,08 50,000 0,01638 304,00 98,68

KP15TE02 u Derivadors 303,89 1,000 0,01639 303,89 98,70

KFC16C22 m Tub PP-R
pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.superf
.

7,17 42,000 0,01640 301,14 98,71

E4415125 kg Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad
.,rectang.,treb.taller+antiox.,
col.obra sold

1,93 155,940 0,01641 300,96 98,73

KFQ334BL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=9mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

7,16 42,000 0,01642 300,72 98,74

KP49U010 m Cable p/sonoritzacions,
paral·lel bicolor
2x1,5mm2,LSZH,col.tub

1,08 275,000 0,01643 297,00 98,75

E5ZH5DJ4 u Bonera sifònica PVC
rígid,D=110mm,plana,metàl.,fix.
mecàniques

42,32 7,000 0,01644 296,24 98,77

EY01ACS1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

295,59 1,000 0,01645 295,59 98,78

K21JB111 u Arrencada
inodor,ancor.,aixetes,mecan.,de
sgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.m
an.,càrrega manual

16,35 18,000 0,01646 294,30 98,79

K216U771 m2 Repicat del fossat del ascensor
per l'adequació a les noves
dimensions de projecte, deixant
la super

30,32 9,600 0,01647 291,07 98,81

E6MEZ029 ut Enmarcat de dimensions 74x80
cm. F14

286,81 1,000 0,01648 286,81 98,82

KE42Q712 m Conducte helicoïdal circ. de
planxa
ac.galv.,D=175mm,g=0,5mm,munt.s
uperf.

26,02 11,000 0,01649 286,22 98,83

K447YE15 ml Estructura de suport formada
per L100.10 mm de 210 cm

189,44 1,500 0,01650 284,16 98,84

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 38Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
KEV26JS1 u Detector de fluxe extraccio de

fums en conducte, amb
accessoris de muntatge, muntada
i connectada

281,74 1,000 0,01651 281,74 98,86

KM112521 u Detector tèrmic d'alta
temperatura 78º

68,83 4,000 0,01652 275,32 98,87

E6MEZ026 ut Enmarcat de dimensions 102x125
cm. F11

273,79 1,000 0,01653 273,79 98,88

KD31JS01 u Caixa sifònica encastada acer
inoxidable,reixeta.D=110mm

273,35 1,000 0,01654 273,35 98,89

FD5ZJJJ4 u Bastiment+reixa
practic.,p/embor.,fosa
grisa,800x364x50mm,pes=52kg,col
.morter

90,55 3,000 0,01655 271,65 98,91

E6MEZ022 ut Enmarcat de dimensions 85x115
cm. F12

265,81 1,000 0,01656 265,81 98,92

E2RA8680 m3 Deposició controlada centre
selec.+transf.,residus metalls
no perillosos,0,2t/m3,LER
170407

26,26 9,880 0,01657 259,45 98,93

KG312644 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
5x4mm2,col.tub

3,58 72,000 0,01658 257,76 98,94

KG22TL1K m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,canal.so
t.

4,27 60,000 0,01659 256,20 98,95

EQ51UU51 m2 Subministre i col.locació de
taulell de pedra natural
calcària nacional, de 30 mm de
gruix,  col·loc

210,80 1,200 0,01660 252,96 98,97

K21JD111 u Arrencada
lavabo,suport,aixetes,sifó,desg
ua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man
.,càrrega manual

18,06 14,000 0,01661 252,84 98,98

KF11H827 m Canonada d'acer negre sense
soldadura SCH.80 de 1/2´´

41,87 6,000 0,01662 251,22 98,99

KFM25730 u Manig.EPDM+rosca,DN=1´´1/4,cos
cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C
,roscat

31,39 8,000 0,01663 251,12 99,00

KFB1C625 m Canonada de polietilè per a
canalització de gas de 90 mm.
de diàmetre exterior

41,17 6,000 0,01664 247,02 99,01

KFR11412 m Recob.tèrm.canonades
d'alumini,D=100mm,g=0,6mm,dific
.mitjà,superf.

17,64 14,000 0,01665 246,96 99,02

KEU6U001 u Manòmetre
glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'',roscat

20,50 12,000 0,01666 246,00 99,03

KN71C102 U VÀLVULA 3 VIES 3/4´´ KVS 2,5.
TOT/RES

81,83 3,000 0,01667 245,49 99,04

EFA18342 m Tub
PVC,DN=50mm,PN=6bar,encolatUNE-
EN
1452-2,dific.mitjà,col.superf.

9,99 24,000 0,01668 239,76 99,05
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K21DU120 ml Enderroc de calaix d'obra de

80x80 cm, amb revestiment
inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual 

28,91 8,250 0,01669 238,51 99,07

KG21291H m Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.c
ompress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

4,29 55,000 0,01670 235,95 99,08

KNG1U080 u Vàlvula gas DN65,rosca gas H
G2''1/2, junt pla M G3''

233,23 1,000 0,01671 233,23 99,09

KHB5LA25 u Tira de LED 16W/m IP65 1343lm/m
L.1,7m

116,21 2,000 0,01672 232,42 99,10

E6184L1K m2 Paret divis.
p/revestir,gruix=15cm,bloc
foradat
mort.ciment,400x150x200mm,llis,
col.morter 1:2:10

27,97 8,200 0,01673 229,35 99,11

E3DZB010 M Enderr.cap micropiló d 125mm 21,20 10,800 0,01674 228,96 99,12

EPAUPS5 ut Desconnexió i desmuntatge de
radiador existent en planta
baixa, i porterior recolocació
i connexiona

227,85 1,000 0,01675 227,85 99,13

KG21251H m Tub rígid
PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.c
ompress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

2,98 76,000 0,01676 226,48 99,14

KNF51627 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,conne
x.H-H,D=1/2´´,P=6bar,temp=120°C
,munt.superf.

12,43 18,000 0,01677 223,74 99,15

EJ22R130 u Suport fix p/dutxa
telèf.,munt.superf.,cromat,preu
mitjà

13,03 17,000 0,01678 221,51 99,16

KG312324 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x1,5mm2,col.tub

1,70 130,000 0,01679 221,00 99,17

FQ21UC60 u Paperera cap.=60l,planxa acer
perf.,col.fix.mec.

72,94 3,000 0,01680 218,82 99,18

KEMJSP10 u Ventilador helicocentrífug de
baix perfil

216,98 1,000 0,01681 216,98 99,19

E45CJ8B3 m3 Formigó, p/banc.,
HA-25/P/10/IIa, cubilot

107,61 2,000 0,01682 215,22 99,20

KDKZH9C4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó
serv.,recolzada,pas útil
400x400mm,C250,col.mort.

71,52 3,000 0,01683 214,56 99,21

KEV2C801 U INTERRUPTOR DE CABAL PER A
LÍQUID

106,99 2,000 0,01684 213,98 99,22

KN8115B7 u Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=2´´,PN=10bar,lla
utó/llautó,seient
elàstic,superf.

42,25 5,000 0,01685 211,25 99,23

K7D2UIG6 m2 Formació de protecció passiva
contra incendis d'estructura en
estructura metálica mitjançant
l'aplic

21,09 10,000 0,01686 210,90 99,24

KNE17304 u Filtre
colador,llautó,DN=1´´1/4,PN=16b
ar,roscat,munt.superf.

29,35 7,000 0,01687 205,45 99,25
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K21D1020 m Arrencada
baixant+conn.desg.,m.man.,càrre
ga manual

5,55 37,000 0,01688 205,35 99,26

K2148HC1 m2 Enderroc escala
fusta,+estruc.+graons+barana
fusta,m.man.,càrrega manual

14,33 14,000 0,01689 200,62 99,26

KG3126A6 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
5x50mm2,col.canal/safata

39,77 5,000 0,01690 198,85 99,27

KGD1222E u Piqueta connex.terra
acer,300μm,long.=1500mm,D=14,6m
m,clav.terr.

27,89 7,000 0,01691 195,23 99,28

KP331001 u Pupitre de trucades per a
instal·lacio de so-paraula, amb
micro omnidireccional amb
flexo, senyal d'

193,15 1,000 0,01692 193,15 99,29

KNG6A264 u Electrovàlv.rearmament manual
GN,tipus NO,230V,rosca
2'',350mbar,muntada

192,46 1,000 0,01693 192,46 99,30

E7Z1U1D0 ml Formació de canal encastada en
solera per recollida de les
aigues d'escorrentia, amb un
diametre apr

12,87 14,800 0,01694 190,48 99,31

KG1Y1110 u Munt/desm.caix.prot.160A
p/canvi empl.,sense connex.

190,27 1,000 0,01695 190,27 99,32

KQBA1210 ut Protecció
arbres,D=31cm,h=127cm,acer
galv.,2pec.planxa
despleg.42x13x2x1,5mm

94,48 2,000 0,01696 188,96 99,33

KNG1U070 u Vàlvula gas DN50,rosca gas H
G2'', junt pla M G2''1/2

188,79 1,000 0,01697 188,79 99,33

KPA6TL20 u Monitor LCD
19'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8
ms,BNC,S-Video,VGA

187,94 1,000 0,01698 187,94 99,34

KF52A3B2 m Tub Cu R250
(semidur),DN=28mm,g=1mm,UNE-EN
1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

15,55 12,000 0,01699 186,60 99,35

KG22TD1K m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot
.

2,38 78,000 0,01700 185,64 99,36

K21D1011 m Arrencada
baixant+conn.desg.,m.man.,càrre
ga manual

3,24 57,000 0,01701 184,68 99,37

KFQ338BL m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

9,15 20,000 0,01702 183,00 99,38

KNG1U060 u Vàlvula gas DN40,rosca gas H
G1''1/2, junt pla M G2''

89,49 2,000 0,01703 178,98 99,38

KEDE11B4 u Joc de derivacions VRV de 2
tubs - Suma de indexs d'unitats
interiors: 200 <= x < 290

178,54 1,000 0,01704 178,54 99,39

E3Z112N1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm
form. HL-150/P/10/, camió

12,49 14,140 0,01705 176,61 99,40

K2194B21 m2 Arrencada pavim.
laminar,m.man.,càrrega manual

5,78 30,460 0,01706 176,06 99,41

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 41Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

KEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic,beina
D=1/2´´,esfera
65mm,<=80°C,col.roscat

17,55 10,000 0,01707 175,50 99,42

KG11CA32 u C.G.P.polièst.+fibra,160A,UNESA
9, IP-43, IK09,munt.superf.

175,31 1,000 0,01708 175,31 99,42

KHB1S226 u Llumenera estanca cubeta plàst.
1x8W
LED,polièst.,IP-65,munt.superfi
c

57,95 3,000 0,01709 173,85 99,43

EFB14655 m Tub PE
100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR
11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.m
itjà,accessoris plàst

6,95 25,000 0,01710 173,75 99,44

E61ZQ025 m3 Formigó 225kg/m3
1:3:6,granul.pedra
calc.20mm,manual.,p/parets
blocs mort.

140,97 1,230 0,01711 173,39 99,45

E44Z5A25 kg Acer
S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,qua
d.,rectang.,treb.taller+antiox.
,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,
co

4,09 42,390 0,01712 173,38 99,46

KM241A2G u Difusor lateral 180º 1´´ 86,49 2,000 0,01713 172,98 99,46

ED5A1600 m Drenatge tub ranur.PVC D=160mm 12,29 14,000 0,01714 172,06 99,47

KK611190 u Tija DN=50mm,tub PE 80
D=63mm-tub acer D=2´´

170,16 1,000 0,01715 170,16 99,48

EY01ACU1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

167,50 1,000 0,01716 167,50 99,49

K219UU10 M2 Arrencada de graons terratzo
rentat a l'àcid, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre cam

3,47 48,000 0,01717 166,56 99,49

KEV2C701 U PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE 82,69 2,000 0,01718 165,38 99,50

KEVC0407 U TRANSMISSOR DE RADIACIÓ SOLAR 164,12 1,000 0,01719 164,12 99,51

EJ18U21C u Aigüera de gres esmaltat
brillant amb una pica circular,
40 a 50 cm de llargària, de
color blanc i f

163,86 1,000 0,01720 163,86 99,52

EAQDT023 ut Subministre, muntatge i
col·locació de mampara
divisoria, de dimensions 80x200
cm, amb prefabricat h

163,84 1,000 0,01721 163,84 99,52

K21B1012 m Arrencada de barana metàl·lica
de 50 a 60 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega
manual sobre c

4,07 40,000 0,01722 162,80 99,53

KEMJSP09 u Ventilador helicocentrífug de
baix perfil 

162,38 1,000 0,01723 162,38 99,54

K21QU300 u Desmuntatge petit
equipament,alç.<=5m,m.manual,ap
lec p/reutilització

5,78 28,000 0,01724 161,84 99,55
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KK235216 u Filtre

p/tub,DN=1´´1/2,<4bar,pla,munt.
160,90 1,000 0,01725 160,90 99,55

EPAUPS50 Ut Desconnexió i desmuntatge
d'entena, mastil i tirants,
inclou la desconnexió de la
xarxa fins el punt

159,50 1,000 0,01726 159,50 99,56

KD7FSA50 U Sifó de P.V.C. 250 mm. de
diàmetre

158,87 1,000 0,01727 158,87 99,57

K21B2011 m Arrencada passamà
ancorat,m.man.,càrr.man.

2,31 67,900 0,01728 156,85 99,57

EF5A73B1 m Tub Cu R250 (semidur)
DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat
capil.amb soldadura forta
(T>450ºC)amb grau de dific

12,94 12,000 0,01729 155,28 99,58

E61Z300H kg Acer b/corrugada
B500S,p/arm.paret bloc mort.

1,26 123,000 0,01730 154,98 99,59

EJ229116 u Aixeta
tempor.p/dutx.,encastada,cromat
,preu sup.,1/2´´-1/2´´

50,93 3,000 0,01731 152,79 99,60

E4511810 m3 Formigó p/pilar,
HA-25/B/12/IIa, bomba

111,89 1,365 0,01732 152,73 99,60

EJ2981C1 u Aixeta senzilla
safareig.,munt.superf.,cromat,p
reu mitjà aixe.sort.ext.rosc.
3/4´´,1/2´´

30,35 5,000 0,01733 151,75 99,61

KG312654 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
5x6mm2,col.tub

6,04 25,000 0,01734 151,00 99,62

EJ22X930 u Dutxa
telèf.asper.fixa,rosca.tub
flex.,sintèt.,preu mitjà

8,86 17,000 0,01735 150,62 99,62

KNG1U050 u Vàlvula gas DN32,rosca gas H
G1''1/4, junt pla M G1''1/2

50,10 3,000 0,01736 150,30 99,63

KFB1C425 m Tub PE
100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR
17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,acce
ssoris plàst.,fons ra

29,81 5,000 0,01737 149,05 99,64

KP11P3A0 u Antena parabòlica
offset,munt.fix,polièst.+fibra,
D=85cm,a/braç LNB+LNB univ.4
sort.,fix.mec.

143,91 1,000 0,01738 143,91 99,64

KEK1SH13 UN Reixa d'impulsió de 400x200 mm 71,45 2,000 0,01739 142,90 99,65

K21BU101 ut Arrencada de porta cancela
d'entrada general al edifici de
dues fulles batents i de mides
aproximade

141,27 1,000 0,01740 141,27 99,66

E5113351 m2 Terrat capa prot.,palet riera
D=16-32mm,g=5cm,s/adh.

5,15 27,000 0,01741 139,05 99,66

KG312364 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x10mm2,col.tub

5,75 24,000 0,01742 138,00 99,67

KFR11112 m Recob.tèrm.canonades
d'alumini,D=70mm,g=0,6mm,dific.
mitjà,superf.

13,58 10,000 0,01743 135,80 99,67

KG151411 u Caixa
deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-4
0,encastada

6,69 20,000 0,01744 133,80 99,68

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 43Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FJSARB12 U Tovera giratòria de multirraigs
MP rotator

26,73 5,000 0,01745 133,65 99,69

K21AU015 u Desmuntatge fulla porta
tallafocs
(2batent),a/mitj.manuals,càrr.m
anual

13,30 10,000 0,01746 133,00 99,69

E222142A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny
compact.(SPT
20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

7,68 17,310 0,01747 132,94 99,70

K21B2U01 m Arrencada de tub de proteció en
finestres ancorat a paret, amb
mitjans manuals i càrrega
manual sobr

1,16 111,600 0,01748 129,46 99,70

KN8L35H4 u Vàlvula retenció clap.,entre
brides,DN 250(tub
250mm),PN=10bar,PVC-U/EPDM,peri
có canal.sot.

128,38 1,000 0,01749 128,38 99,71

KFB19625 m Canonada de polietilè per a
canalització de gas de 63 mm.
de diàmetre exterior.

25,62 5,000 0,01750 128,10 99,72

KJM12407 u Comptador aigua
p/veloc.,llautó,DN=1´´1/4,conne
ct.bat./ramal

127,94 1,000 0,01751 127,94 99,72

KNC11020 u Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,
7,metall,preajust cabal,preses
press.,inst.

63,38 2,000 0,01752 126,76 99,73

ED1V1171 u Vàlv.pressió desguàs,ABS,flux
32l/s,AI s/UNE-EN 12380,rosca.

41,97 3,000 0,01753 125,91 99,73

ENG6A244 u Electrovàlv.rearmament manual
GN,tipus NO,230V,rosca 1
1/4'',350mbar,muntada

125,47 1,000 0,01754 125,47 99,74

KEV2C002 U SONDA DE TEMPERATURA CONDUCTE 62,57 2,000 0,01755 125,14 99,74

K21B2U02 m Arrencada de passamà de fusta i
emplafonat fixat a la paret,
amb mitjans manuals i càrrega
manual so

3,47 35,900 0,01756 124,57 99,75

KN71C103 U VÀLVULA 3 VIES 1´´. KVS 4.
TOT/RES

123,27 1,000 0,01757 123,27 99,76

KM241A2H u Difusor lateral 180º 1/2´´ 61,55 2,000 0,01758 123,10 99,76

E21RARBR u Arrencada arbre+arrels,càrrega
mat.sob/camió-conten.

122,78 1,000 0,01759 122,78 99,77

EF5A83B1 m Tub Cu R250 (semidur)
DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat
capil.amb soldadura forta
(T>450ºC)amb grau de dific

14,58 8,000 0,01760 116,64 99,77

E2RA8890 m3 Deposició controlada centre
selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 170201

25,76 4,469 0,01761 115,12 99,78

E2422020 m3 Càrrega
mec.+transp.terres,reutilitz.ob
ra,dúmper

4,41 25,000 0,00762 110,25 99,78

E21RARBU u Arrencada
arbusts+arrels,càrrega
mat.sob/camió-conten.

107,56 1,000 0,00763 107,56 99,79

KPA1TL51 u Càmera bullet  HDCVI 2MP 1080p 107,25 1,000 0,00764 107,25 99,79
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 44Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FJSARB13 U Tovera giratòria de multirraigs
MP rotator

26,73 4,000 0,00765 106,92 99,80

K21QUB14 U Enderroc d'escala d'obra
d'accés al badalot, mitjançant
el repicat de l'obra, amb
martells pneumatic

106,45 1,000 0,00766 106,45 99,80

KP1Z15E0 u Pal acer
galv.,h=3m,d=40mm,g=2mm,fixat
base plana +peces esp.fixació

105,56 1,000 0,00767 105,56 99,81

E5ZFUUQN u Gàrgola PVC,tub sortida
90x90mm2,long.=375mm,cassol.ang
.,sold. sota imperm.

21,07 5,000 0,00768 105,35 99,81

KMD62423 m Conductor
blindat+apantallat,4x0,22mm2+2x
0,75mm2,tub

1,34 78,000 0,00769 104,52 99,82

KG153K32 u Caixa deriv.planxa
acer,215x215mm,prot.IP-65,munt.
superf.

101,48 1,000 0,00770 101,48 99,82

K21B2U03 m Arrencada de barana de fusta
amb doble passamans de fusta,
fixat a estructura del
ascensor, amb mitj

3,47 28,800 0,00771 99,94 99,83

KG62D19J u Interruptor,(1P),10AX/250V,a/te
cla+caixa
superf.estanca,,IP-55preu
mitjà,munt.superf.

14,03 7,000 0,00772 98,21 99,83

K21AU020 m2 Desmuntatge fulla porta
tallafocs
(corredissa),a/mitj.manuals,càr
r.manual

15,56 6,250 0,00773 97,25 99,83

KEMJSP11 u Ventilador helicoidal extraplà 96,84 1,000 0,00774 96,84 99,84

KM132313 u Sirena exterior, bitonal
òptic-acústica 

95,53 1,000 0,00775 95,53 99,84

KE44C243HI85 m Flexible,conducte
circular,Al+espiral
acer+PE,D=102mm,g=45micra,col.

9,75 9,600 0,00776 93,60 99,85

K21QUB15 U Desmuntatge i retirada, de
portics metàl.lics per
maquinaria ascensor, mitjançant
el repicat de l'ob

93,14 1,000 0,00777 93,14 99,85

EJ28513G u Aixeta monocomand. p/aigüera
munt.superf.,llautó cromat,preu
mitjà,broc tub,2 manig.

92,99 1,000 0,00778 92,99 99,86

KN316727 u Vàlvula bola manual
rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1´´,PN=25bar,sup
erf.

18,32 5,000 0,00779 91,60 99,86

KR43L211 U Subministrament de àlber
(populus alba) de perimetre 16
a 18 cm, amb arrel nua

30,24 3,000 0,00780 90,72 99,86

E5ZH4EN7 ut Bonera goma
termoplàs.,D=100mm,antigrava,me
tàl.,adh.sob/làm.bitum.

45,15 2,000 0,00781 90,30 99,87

FR632J73 U Plantació
full.caduca,d=16-25cm,arrel
nua,grua 12t,pend.25-75%

29,97 3,000 0,00782 89,91 99,87
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 45Pàg.:
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

KNG1U030 u Vàlvula gas DN20,rosca gas H
G3/4'', junt pla M G1''

14,84 6,000 0,00783 89,04 99,88

KG63B152 u Presa
corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,p
reu mitjà,munt.superf.

11,04 8,000 0,00784 88,32 99,88

KFQ3387L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

7,29 12,000 0,00785 87,48 99,88

KFM25530 u Manig.EPDM+rosca,DN=3/4´´,cos
cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C
,roscat

21,59 4,000 0,00786 86,36 99,89

EJ22U020 u Ruixador
fix,asper.fixa,antirobatori,ins
tal·lat,connectat,provat.

28,78 3,000 0,00787 86,34 99,89

KH61RH85 u Llum emerg.led,no
permanent,IP66,classe
II,150lúmens,auton< 1h, ,forma
circ.40mm.,preu al

84,42 1,000 0,00788 84,42 99,90

EY01AGA1 ut Ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:-
descàrre

83,48 1,000 0,00789 83,48 99,90

KE44CA43HI89 m Flexible,conducte
circular,Al+espiral
acer+PE,D=203mm,g=45micra,col.,

12,10 6,800 0,00790 82,28 99,90

KF5293B2 m Tub Cu R250
(semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN
1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

13,35 6,000 0,00791 80,10 99,91

K21AU010 u Desmuntatge fulla porta
tallafocs
(1batent),a/mitj.manuals,càrr.m
anual

7,98 10,000 0,00792 79,80 99,91

KG21271H m Tub rígid
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.c
ompress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

3,29 24,000 0,00793 78,96 99,91

KDKZH8B4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó
serv.,recolzada,pas útil
350x350mm,B125,col.mort.

37,45 2,000 0,00794 74,90 99,92

KNC11030 u Valv.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,
7,metall,preajust cabal,preses
press.,inst.

71,83 1,000 0,00795 71,83 99,92

KG23R715 m Tub rígid acer
galv.,DN=20mm,impacte=20J,resis
t.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.

5,11 14,000 0,00796 71,54 99,92

ENF11B05 u Vàlvula termostàtica
mescladora,ametall,a/adapt
p/tubs
15mm,a/vàlv.reg.temp.,muntada

70,86 1,000 0,00797 70,86 99,93

E2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit
autoritzat,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,31 20,780 0,00798 68,78 99,93
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
K21D5811 ml Enderroc calaix

obra,D25x25cm,revest.inclòs,m.m
an.,càrrega manual

4,05 16,800 0,00799 68,04 99,93

KFQ3389L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

8,33 8,000 0,00800 66,64 99,94

KP11AG10 u Antena UHF,470-790MHz (canals
21-60),guany 18dB,fix.mec.

64,31 1,000 0,00801 64,31 99,94

KN318727 u Vàlvula bola manual
rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar,
superf.

30,50 2,000 0,00802 61,00 99,94

KE44C543HI87 m Flexible,conducte
circular,Al+espiral
acer+PE,D=152mm,g=45micra,col.

10,86 5,600 0,00803 60,82 99,94

KEV2C004 U SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR 60,43 1,000 0,00804 60,43 99,95

KP1ZQ040 u Suport fix L acer
galv.,d=35mm,g=1,5mm,fix.paret
+peces esp.fixació

56,38 1,000 0,00805 56,38 99,95

KP415424 m Cable coaxial RG59 B/U Cu
rígid,aïllam.PE,pant.trena Cu
(>=
95%),cob.PVC,n/propag.flama,75O
hm,col.tu

1,73 30,000 0,00806 51,90 99,95

E5Z2FWKAUN9L m2 Solera
supermaó,500x200x40mm,morter
1:2:10,sob/envanets,Supermaons
de CALAF

20,06 2,500 0,00807 50,15 99,95

EC1FV101 m2 Increment económic per la
incorporació de butiral
translucid en vidre Stadip

13,21 3,536 0,00808 46,71 99,96

K21JH111 u Arrencada
safareig,suport,aixetes,sifó,de
sgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.m
an.,càrrega manual

14,92 3,000 0,00809 44,76 99,96

KP43C431 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45
cat.6 U/UTP,llargària
0,5-1,6m,col.

8,83 5,000 0,00810 44,15 99,96

K21QUB16 U Tall de caps de perfils
metàl.lics de en zona dels
ascensor, tall esmuntatge i
retirada, de portics

14,25 3,000 0,00811 42,75 99,96

KF5282B2 m Tub Cu R250
(semidur),DN=18mm,g=0,8mm,UNE-E
N 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

10,63 4,000 0,00812 42,52 99,96

KGDZ1102 u Punt connex.terra pont
secc.platina
coure,munt.caixa,col.superf.

40,92 1,000 0,00813 40,92 99,97

KG1Y2010 u Munt/desm.comptador p/canvi
empl.

40,90 1,000 0,00814 40,90 99,97

E4ZZU001 dm3 Reblert recolzaments
estructurals,morter s/retracció

1,65 24,000 0,00815 39,60 99,97

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
K219U101 m2 Enderroc de recrescut existent

en dos dels serveis, dutxa in
situ, realitzat amb mitjans
manuals i/o

19,37 2,000 0,00816 38,74 99,97

FR2G8B31 U Excavació clot
planta1x1x1m,minicarreg.acces.r
etroexcavador
a=40-60cm,càrr.mec.,pend.<25%

12,72 3,000 0,00817 38,16 99,97

KF5262B2 m Tub Cu R250
(semidur),DN=15mm,g=0,8mm,UNE-E
N 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

9,06 4,000 0,00818 36,24 99,98

KFQ33C6L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

8,68 4,000 0,00819 34,72 99,98

KNE18304 u Filtre
colador,llautó,DN=1´´1/2,PN=16b
ar,roscat,munt.superf.

34,40 1,000 0,00820 34,40 99,98

KN811677 u Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,l
lautó/llautó,seient
elàstic,superf.

16,57 2,000 0,00821 33,14 99,98

K21D3611 m Enderroc xemeneia superf.,tub
fibroc.,D<=50cm,m.man.,càrrega
manual

6,48 5,000 0,00822 32,40 99,98

K21QUB13 U Desmuntatge i retirada, de 2
perfils metàl.lics existent en
la planta general de la
coberta, mitjanç

31,94 1,000 0,00823 31,94 99,98

KFQ33A5L m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=15mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

7,75 4,000 0,00824 31,00 99,98

KN8115A7 u Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,
llautó/llautó,seient
elàstic,superf.

30,60 1,000 0,00825 30,60 99,99

KNE15304 u Filtre
colador,llautó,DN=3/4´´,PN=16ba
r,roscat,munt.superf.

15,01 2,000 0,00826 30,02 99,99

KMDW100C u Pany elèctric clau
tub.,munt.caixa

29,28 1,000 0,00827 29,28 99,99

FJSARB14 U Tovera giratòria de multirraigs
MP rotator

26,73 1,000 0,00828 26,73 99,99

FJSARB15 U Tovera giratòria de multirraigs
MP rotator 

26,73 1,000 0,00829 26,73 99,99

KP11F100 u Antena FM,87,5-108MHz,guany
1dB,fix.mec.

26,53 1,000 0,00830 26,53 99,99

K21JE111 u Arrencada plat
dutx.,aixetes,sifó,desgua.,desc
.xarx.aig./evac.,m.man.,càrrega
manual

25,98 1,000 0,00831 25,98 99,99

KN111587 u Vàlvula comporta
manual+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar
,llautó/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

25,47 1,000 0,00832 25,47 99,99
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KN111557 u Vàlvula comporta
manual+rosca,DN=3/4´´,PN=10bar,
llautó/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ace

12,71 2,000 0,00833 25,42 100,00

K21QUB01 ut Desmuntatge i retirada de barra
minusvàlid en parament amb
mitjans manuals amb mitjans
manuals, i cà

3,47 6,000 0,00834 20,82 100,00

K21QUB10 U Desmuntatge i retirada de
estructura estenedors i cordes,
amb mitjans manuals, i càrrega
manual de r

19,66 1,000 0,00835 19,66 100,00

KN111567 u Vàlvula comporta
manual+rosca,DN=1´´,PN=10bar,ll
autó/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant
acer,

16,33 1,000 0,00836 16,33 100,00

K21QUB12 U Desmuntatge i retirada, de
barana metalica d'accés al
badalot amb mitjans manuals, i
càrrega manual 

15,03 1,000 0,00837 15,03 100,00

K21JG111 u Arrencada
aigüera,suport,aixetes,sifó,des
gua.,desc.xarx.aig./evac.,m.man
.,càrrega manual

14,70 1,000 0,00838 14,70 100,00

K2153D61 m2 Arrencada plaques,
poliesti.m.man.,càrrega manual

0,93 13,750 0,00839 12,79 100,00

TOTAL: 100,002.209.051,29

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,30m214LMU14A Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, format per:
-muntatge de sostre amb perfil de xapa col.laborant d'acer galvanitzat de gruix 1,00 mm, de 200 -
210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de
2,8 m, 
-armadura per a sostres amb elements resistens industrialitzats ap500 sd d'acer en barres
corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2, amb una quantia de 1,50 kg/m2 d'armadura.
-armadura per a sostres amb elemenst resistents ap500 t amb malles electrosoldades de de barres
corrugades d'acer me 20x20 cm, 6 i 6 mm de d b500t une-en 10080
-formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, ha-25/p/10/i de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 1

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €25,87m21652TAAI Subministre i col·locació de tabica de plaques de guix laminat sobre perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col.locats cada 40 cm, aplacat amb dues
plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada mecànicament. inclòs remat perimetral amb
perfil metàl·lic, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment
enllestit per a pintar.

P- 2

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.285,56u2DB1C027 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, alçada variable en 2 i 3 metres, amb solera amb
llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

P- 3

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €514,99ut44M1UE01 Estintolament tipus 1.1, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils UPN-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 32 kg/m,
segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 4

(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €552,96ut44M1UE02 Estintolament tipus 1.2, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60
kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 5

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €576,64ut44M1UE03 Estintolament tipus 1.3, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 44,00
kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 6

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €734,31ut44M1UE04 Estintolament tipus 1.4, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-200 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 50,60
kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 7

(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €816,00ut44M1UE10 Estintolament tipus 2.1, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 32,00
kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x180 cm i de 8 mm de gruix, d'unió
entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,8 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 8

(VUIT-CENTS SETZE EUROS)

 €936,26ut44M1UE11 Estintolament tipus 2.2, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60
kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x275 cm i de 8 mm de gruix, d'unió
entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,75 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 9

(NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €864,93ut44M1UE12 Estintolament tipus 2.3, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 44,00
kg/m., segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160 cm i de 8 mm de gruix, d'unió
entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 10

(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €985,47ut44M1UE13 Estintolament tipus 2.4, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-240 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 66,40
kg/m, segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160 cm i de 8 mm de gruix, d'unió
entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 11

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.074,94ut44M1UE14 Estintolament tipus 3.1, de paret d'obra ceràmica de 45 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60
kg/m, segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 40x120 cm i de 8 mm de gruix, d'unió
entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 12

(MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.389,14ut44M1UE16 Estintolament tipus 4.1, de paret d'obra ceràmica de 60 cm de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 37,60
kg/m. segons procesos d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 55x120 cm i de 8 mm de gruix, d'unió
entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, daus de formigó
estructural i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de
projecte.

P- 13

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €71,18m247CD6412 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color A, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en
façana amb dite 13/0836 , consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) , amb codi de
designació segons la norma une - en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de
80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix a dalt, a trenca -
junts en relació amb la filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter monocomponent
d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base, compost a base de ciment gris , càrregues minerals
, resines redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius especials ; i les següents
característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència sobre placa
d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa ,
resistència a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de
ciment gris, i pegats centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter
d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb espiga ,
ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 / 0291 i valor
d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent.
posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques aïllants amb base blanc aplicat en dues
mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160
, amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà
de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i
posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa
apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà d'aplicar a
mà un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines orgàniques , additius
orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm en tres
mans. l'estuc ha de presentar les següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w
/ m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat
en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de
junts , racons , arestes, queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments ,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

P- 14

(SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,31m247CDU010 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color B, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en
façana amb dite 13/0836 , consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) , amb codi de
designació segons la norma une - en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de
80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix a dalt, a trenca -
junts en relació amb la filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter monocomponent
d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base, compost a base de ciment gris , càrregues minerals
, resines redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius especials ; i les següents
característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència sobre placa
d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa ,
resistència a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de
ciment gris, i pegats centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter
d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb espiga ,
ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 / 0291 i valor
d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent.
posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques aïllants amb weber.therm base blanc
aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre alcalí
resistent, malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de
resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ;
s'aplicarà una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc
malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador deixant
una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal flexible, que
s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines
orgàniques , additius orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim
d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2
kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm ,
color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de
junts , racons , arestes, queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments ,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

P- 15

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €44,28M247CDUU02 Revestiment del sistema SATE, color A, sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite
13/0836 , consistent en: 
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de compost a base de
ciment gris, i pegats centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter
d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb
weber.therm espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta -07 /
0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2
mínim , incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent.
posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques aïllants amb weber.therm base blanc
aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació
3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es
embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el morter
regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes
prestacions, weber.cal flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i inorgànics , càrregues i pigments
minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les següents
característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència sobre morter
base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria
màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de
junts , racons , arestes, queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb paraments ,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

P- 16

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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 €22,22m24T4DMQCD55 Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer de 15x15 cm , de 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,06 m3 / m2 de formigó
estructural hle - 25 densitat 1400kg / m3 ( el formigonat es realitzarà respectant els temps d'assecat
de resines i ponts d'unió ), preparació de superfície mitjançant raig de sorra per tal d' obtenir
superfícies sòlides i posterior neteja amb aire comprimit , connectors a biguetes mitjançant barres
de diàmetre 6 mm, distribuïts segons detall d02 , amb una quantia aproximada de 8 connectors per
m2 , units a biguetes en obra mitjançant trepant previ i injecció de resina epoxica, imprimació en
tota la superfície de pont d'unió fins i tot zona de murs en contacte amb la capa de compressió i en
general tot tipus de treballs, inclou materials auxiliars necessaris per a deixar estable durant tots els
processos d'intervenció.
Inclou la p.p. de encofrat en zones singulars i en caps de vigueta per tal de donar continuitat
estructural al connector. 

P- 17

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €122,78uE21RARBR Arrencada d'arbre incloses les arrels, realitzat amb mitjans manuals i/o mecànics, inclús el transport
i acopi a lloc indicat per la df dels arbres en el cas que s'haguin de replantar, i/o la posterior càrrega
manual i mecànica de la resta sobre camió o contenidor.

P- 18

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €107,56uE21RARBU Arrencada de línea d'arbusts, incloses les arrels, realitzat amb mitjans manuals i/o mecànics i
posterior càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

P- 19

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €9,45m3E221U002 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzat amb
minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor

P- 20

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,68m3E222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 21

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,59m3E222B432 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 22

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €14,61m3E225277A Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM

P- 23

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €41,93m3E2255J90 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm com a
màxim

P- 24

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,41m3E2422020 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmperP- 25
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €19,64m3E2R300H0 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

P- 26

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,03M3E2R34239 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t carregat amb mitjans
mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera
per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més
proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la
maquinària i neteja de la zona de treball.

P- 27

(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €5,22M3E2R54239 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el
cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la maquinària i neteja de la zona de
treball.

P- 28

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €24,76m3E2RA75A1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 29

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,31m3E2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

P- 30

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €26,26m3E2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 31

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €36,54m3E2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 32

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,76m3E2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 33

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €22,23m3E2RA8960 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 34

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €106,38m3E31522J4 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/20/iia, de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 35

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €83,37m3E315UUB3 Subministre i col.locació de formigó per a reblert i protecció de tubs de sanejament, HM-20/P/10/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 36

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,35kgE31B3000 Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2

P- 37

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €26,74m2E31DD100 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonamentsP- 38
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €100,27m3E32515H4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, ha-25/b/20/iia de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 39

(CENT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €1,45kgE32B300P Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

P- 40

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €106,24m3E38519H3 Formigó per a traves i pilarets, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20, abocat amb cubilot

P- 41

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 9

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,38kgE38B3000 Armadura per a traves i pilarets ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2

P- 42

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €28,52m2E38DD100 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilaretsP- 43
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €86,82mE3D1G1A3 Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de
560 n/mm2 de límit elàstic, 127 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de
ciment cem i 52,5 r

P- 44

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.082,15uE3DZ2000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilonsP- 45
(DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €21,20ME3DZB010 Enderroc de cap de micropiló de 160 mm de diàmetreP- 46
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €119,20m3E3F516H3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 47

(CENT DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €1,32kgE3FB3000 Armadura per a enceps ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2P- 48
(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €31,67utE3FBUC01 Connexió de micropilot a l'encep amb 4 barres corrugades d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 20
mm de diametre, fixades mitjançant soldadura a l'perfil tubular, en el tram prèviament escapçat i
net, per a la correcta adherència entre l'armadura de l'micropilot i el formigó de l'encep.

P- 49

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €31,37m2E3FDD100 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsP- 50
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €12,49m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 51

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,31m2E3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 52

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €1,86kgE4415115 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 53

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,93kgE4415125 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 54

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,93kgE4415315 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 55

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,83kgE4435115 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 56

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €1,81kgE443512D Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 57

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,33kgE447UU67 Subministre i col.locació d'acer s275j0h segons une-en 10219-1, per a estructura formades per
peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller
i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i/o soldaduras 

P- 58

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,09kgE44Z5A25 Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 59

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €111,89m3E4511810 Formigó per a pilars, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

P- 60

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €72,52utE451UDB3 Formació de daus de formigó HA-25/P/10/IIa, de dimensions 40x40 cm, de 20 cm d'alçada, per
suport de pergola de coberta, amb 4 conectors al forjat en forma de L, 

P- 61

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €104,74m3E4531810 Formigó per a bigues, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

P- 62

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €108,32m3E4581810 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

P- 63

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €94,37m3E45C1810 Formigó per a lloses, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

P- 64

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €107,61m3E45CJ8B3 Formigó, per a bancades, ha-25/p/10/iia, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

P- 65

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,35kgE4B13000 Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2P- 66
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,51kgE4B35000 Armadura per a bigues ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2P- 67
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,51kgE4B83000 Armadura per a cèrcols ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2P- 68
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,57kgE4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

P- 69

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €30,18m2E4D1JA25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció circular de 30
cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 70

(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €36,80m2E4D2DA23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 71

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €40,34m2E4D3D505 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

P- 72

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €73,53m2E4D8D500 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu rectaP- 73
(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,68mlE4DAUP10 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de forjat durant el procés de la retirada de xapa de
compresió del forjat existent i/o formigonat, a 1/3 i a 2/3 del la llum del forjat, a una alçària <= 3 m,
amb sopandas, dormientes i puntals metalics. tot segons indicacions de la DF.

P- 74

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €35,11m2E4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de piP- 75
(TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €297,97m3E4F2UP01 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2, 
inclou la formació de connectors d'ancoratge amb les parets existents, realitzat amb una barra
d'acer corrugat de 10 mm de diámetre, col.locada amb taladre de 10 cm de fondaria amb resina
epoxica.
La realització de les caldrá respecta les especificacions d'execució previa als processos
d'enderrocs, es seguiran les indicacions de la DO realitzades durant les visites d'obra. 

P- 76

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,65dm3E4ZZU001 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorraP- 77
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,15m2E5113351 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de
gruix, col·locat sense adherir

P- 78

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €13,44m2E5Z1UC5F Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat de tota la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació de
mitjes canyes amb morter de ciment 1:6, col.locació de junta de poliestiré expandit de 2 cm de gruix
en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de dilatació. 

P- 79

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,72M2E5Z26DP1 Formació de pendents amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3
cm de gruix promitg, amb acabat remolinat

P- 80

(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,16m2E5Z26U01 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix,
amb acabat remolinat

P- 81

(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €20,06m2E5Z2FWKAUN9L Formació de rampa amb solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie
Supermaons de CALAF , col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort

P- 82

(VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €19,71MlE5ZD5DC4 Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40 cm
de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 83

(DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,24mlE5ZDUH0D Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic premsat sense esmaltat, col·locada amb
morter de ciment 1:6, i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 84

(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,07uE5ZFUUQN Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle,
soldada sota la impermeabilització. 

P- 85

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €45,15utE5ZH4EN7 Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

P- 86

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €42,32uE5ZH5DJ4 Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

P- 87

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €526,70utE5ZZ110X Subministre i col.locació d'escala de gat homologada fixada a parament vertical, per a salvar una
alçada de 500 cm, amb dues potes en barres d'acer galvanitzat de 32 mm de diàmetre, i graons de
la mateixa configuració cada 40 cm. inclou anclatje amb tacs

P- 88

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €757,61utE5ZZUE01 Formació de estructura de suport de la xemeneia realitzat per una perfils angulars en les
cantonades unides per pletines i ancoratges a la obra de fabrica del revestiment, acabat amb dues
mans de pintura antioxidant, inclou la fixació a elements portant, tot segons projecte,

P- 89

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €36,45m2E612B51S Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment cem ii i
additiu inclusor aire/plastificant

P- 90

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €40,17m2E612B51V Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 91

(QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €44,11mlE612E102 Reconstrucció del brancal aristat en l'obertura de balconera, amb paret de tancament recolzada de
gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

P- 92

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €24,49m2E614H8AE Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, ld, categoria i,
segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

P- 93

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €27,97m2E6184L1K Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari

P- 94

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,26kgE61Z300H Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

P- 95

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €140,97m3E61ZQ025 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

P- 96

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €42,11m2E652UP01 CV1.- Formació d'envà (composició 15/70/15), de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (a)
de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig
auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

P- 97

(QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €51,52m2E652UP02 CV2.- Formació d'envà (composició 13+13/48/13+13), de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 100 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
estàndard (a) de 13 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

P- 98

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €85,72m2E652UP03 CV3.- Formació d'envà Ei-90, (composició 15F+15F/48/15F+15F), de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent al foc (f), a cada cara, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou
tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta,
pas d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

P- 99

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €117,03m2E652UP04 CV4.- Formació d'envà Ei-180, (composició 13F+13F+13F/70/13F+13F+13F), de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 148 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 3 plaques de 13 mm de gruix, resistents al foc (f), a cada cara del envà, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de
60 mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

P- 100

(CENT DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €35,81m2E652UP05 CV5.- Formació de trasdosat (composició 15/48), de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus
estàndard (a) per una cara de 15 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, amb paper kraft, inclou tractament
de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

P- 101

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €46,16m2E652UP4D Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de ciment Portland de 12,5x1200x2400 mm, o
equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W

P- 102

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €81,35m2E652UP50 CV3.2..- Formació de trasdossat ei-90, (composició 15F+15F+15F+15F/48), de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 4 plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent al foc (f), a uns cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de
40 mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

P- 103

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,39m2E66EUU31 Desmuntatge de mampara existent amb doble panell aglomerat de 19 mm, amb revestiment inclòs,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

 

P- 104

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €470,03utE6MEU115 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 202x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 105

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €331,96utE6MEUZ34 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 106

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €416,80utE6MEZ015 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 180x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 107

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €398,37utE6MEZ016 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 180x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 108

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €388,13utE6MEZ017 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 166x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 109

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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 €331,96utE6MEZ018 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 110

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €234,31utE6MEZ019 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x65 cm, amb aïllament perimetral,
inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 111

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €549,31utE6MEZ020 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 170x185 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 112

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €446,41utE6MEZ021 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 113

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €265,81utE6MEZ022 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 85x115 cm, amb aïllament perimetral,
inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 114

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €410,66utE6MEZ023 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 172x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 115

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €412,55utE6MEZ024 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 116

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €456,91utE6MEZ025 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 196x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants,
segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 117

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €273,79utE6MEZ026 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 102x125 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 118

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.102,71utE6MEZ027 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 510x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants,
segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 119

(MIL  CENT DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €381,31utE6MEZ028 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 165x100 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 120

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €286,81utE6MEZ029 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 74x80 cm, amb aïllament perimetral,
inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 121

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €930,72utE6MEZ030 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 435x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants,
segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 122

(NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €37,49mlE6MEZ031 Subministre i col·locació de xapa de remat per lindes i escopidor, fabricat amb xapa d'acer polit de
2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80
micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 500 mm, amb aïllament, inclou fixacions mecàniques, segellats
perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 123

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €378,68utE6MEZ050 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 106x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 124

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €482,45utE6MEZ051 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 102x120 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou
fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

P- 125

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €581,86utE6MEZ052 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 160x220 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 126

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €604,96utE6MEZ053 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x250 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 127

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €569,26utE6MEZ054 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 160x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 128

(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €354,27utE6MEZ055 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 129

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €453,50utE6MEZ056 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 135x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 130

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €354,27utE6MEZ057 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 90x210 cm, amb aïllament perimetral,
inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 131

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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 €370,81utE6MEZ058 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions segons planos peça
arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 132

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €345,17utE6MEZ060 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 85x105 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou
fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

P- 133

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €624,47utE6MEZ061 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 165x100 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou
fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

P- 134

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €254,87utE6MEZ063 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 100x65 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou
fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

P- 135

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €362,93utE6MEZ852 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats
i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants,
segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 136

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €23,10m2E763UA0L Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta
densitat, de 1,2 mm de gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic, fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm
d'amplada, previa imprimació amb base disolvent.

P- 137

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €3,09m2E7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 138

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €2,15m2E7B11E0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adheridaP- 139
(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2,15m2E7B11E10 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adheridaP- 140
(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2,30m2E7B11M0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adheridaP- 141
(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €1,38m2E7B21A0L Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2, col·locada no adheridaP- 142
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,29m2E7C2UE08 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a
compressió >=300 kpa, resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, resistència
tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense
adherir.

P- 143

(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €3,96m2E7C765F2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament
acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 db, i una resistència a la compressió > 21 kpa, segellada amb
cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

P- 144

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,44m2E7C9UBC4 Suministr i col.locació de revestiment horitzontal de llosa de la planta primera amb aïllament amb
placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 80 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W i
revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions mecàniques.

P- 145

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €106,26m2E7D8UP06 CV6.- Trasdossat autoportant amb resistència a el foc EI 120, segons UNE-EN 1364-1, sistema
Extradossat Independent Promatect-100 ´´PROMAT´´, de 98 mm de gruix, format per placa de
silicat càlcic tipus tallafoc de 25 mm de gruix, formant per dues plaques tipus tallafoc de 25 mm de
gruix, cargolades directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals, sòlidament fixats a terra i a l'sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm de gruix
amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat de
l'parament vertical. Fins i tot fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per
a la fixació de les plaques; pasta per al tractament de juntes i massilla intumescent Promaseal-A
´´PROMAT´´. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars tant amb la llosa de l'escala
com amb el retall pel graonat. tot segons projecte.

P- 146

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €78,02m2E7D9UA14 Cel ras continu amb una resistència al foc R-180 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3

P- 147

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €9,99mE7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6P- 148
(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €32,72m2E7Z1JWD2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6
amb acabat remolinat

P- 149

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,87mlE7Z1U1D0 Formació de canal encastada en solera per recollida de les aigues d'escorrentia, amb un diametre
aproximat de 10 cm, fet amb morter de ciment 1:6, inclou la p.p. de la embocadura per connexió
amb la xarxa de desguas. 

P- 150

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,65m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat

P- 151

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €23,85m2E81126L2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

P- 152

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €21,41m2E81131D2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat

P- 153

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,54m2E81133E1 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

P- 154

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €37,33M2E81133E4 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 r

P- 155

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,04m2E8122112 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1,
acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1

P- 156

(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €13,21m2E8122312 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1,
acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1

P- 157

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €15,99m2E8122512 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat
lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1

P- 158

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,12mE81Z0402 Protecció d'aresta amb cantonera de pvc amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment
de 8 mm

P- 159

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €3,30m2E81Z5R40 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre suport de formigó
llis, formigó cel·lular i obra de fàbrica

P- 160

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €23,69m2E8251333 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 161

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €58,40mE83EA482 Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

P- 162

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,45m2E83FU010 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa hidrofuga del mateix gruix.P- 163
(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €27,81mlE83FUU10 Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons projecte, realitzat amb
placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques

P- 164

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €152,46M2E83KU101 Subministre i col.locació de revestiment pi de flandes encadellat, col.locat sobre estructura de
rastrells, amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una
classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. tot segons projecte

P- 165

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €37,24m2E844F120 CH2.2.- Formació de faixes perimetrals, de mides a replantejar a obra, en el cel ras per tal d'ajust
del cel ras perforat, realitzat amb cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 166

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €59,04m2E844U220 CH1.- Subministre i col.locació de cel ras acústic continu de plaques de guix laminat, rectilini rodo
8/18 R amb perforació tipus ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la superfície de 12,5
de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 167

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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 €33,40m2E844UCC1 CH2.- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 168

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €38,49m2E844UCR6 CH3.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, placa hidrófuga, amb acabat llis, 600x 600
mm i 15 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de
600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 169

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €45,69m2E844UCR8 CH4.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
600x 600 mm i 15 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654 ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma
de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim

P- 170

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,10utE84A7855 Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mmP- 171
(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €51,71m2E84BU081 CH6.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície llisa de color estàndard , amb
cantell recte, de 300 mm d'ample i de llargada variable fina a 2500 mm, classe d'absorció acústica
sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb
estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió
col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim,
amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 172

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €57,43m2E84BUK83 CH6.2.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície perforada de color estàndard,
amb cantell recte, de 300 mm d'ample i de llargaria variable fins a 2500 mm,, amb vel acústic,
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat
amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió
col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim,
amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

P- 173

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €42,62m2E84HU080 Cel ras de tauler de partícules de tauler mineral hidrofug de 22 mm de gruix, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 174

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €57,35utE84ZG1A0 Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

P- 175

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €94,41m2E867FE01 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl
(high pressure laminated ), acabat ´´Woods´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic
de 6 mm de gruix, amb acabat, color a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou
visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons, adhesiu. inclou enllatat amb
rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especial, disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte.

P- 176

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €94,41m2E867FE02 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl
(high pressure laminated ) acabat ´´Larix´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de
6 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou
visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons adhesiu. inclou enllatat amb rastrells
de hpl de color negre, de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especialt, disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte.

P- 177

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €34,64m2E867UB6C Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,55 mm de
gruix i 350 g/m2 de massa superficial, amb una classificació al foc B-s1-d0, col·locat adherit

P- 178

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,07m2E894BBJ0 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

P- 179

(VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €15,72m2E894UP01 Pintat exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

P- 180

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,29m2E898DFM0 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat

P- 181

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €4,88m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora
i dues d'acabat

P- 182

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,70m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 183

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €16,18ME8J3PR10 Subministre i col.locació de peça de remat de paviment de 30 cm d'amplada, realitzat amb peces
de formigo rectangular de 30x60 cm, de 7 cm de gruix,, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

P- 184

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €37,91mlE8J9U001 Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm
de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn,
en color a escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes, inclou estructura de suport i
anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la xapa de coronament per
col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

P- 185

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €29,88mlE8J9U002 Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm
de gruix, de 25 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn,
en color a escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes, col.locada amb fixacions
mecàniques

P- 186

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €34,17mlE8J9U003 Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm
de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn,
en color a escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes, inclou estructura de suport i
anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la xapa de coronament per
col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

P- 187

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €31,36mlE8J9ULL3 Subministre i col.locació de dintell de paret suspesa en planta baixa, realitzada amb planxa d'acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs,
acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes, inclou
la col.locació de tirants de suspensió, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 188

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €30,29m2E936UUB1 Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat amb bomba, inclou la p.p. de impermeabilització amb morter impermeabilitzant
per penetració capilar capil.lar de 2kg/m2.

P- 189

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €9,50m2E93A14E0 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4P- 190
(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €41,39m2E9DC172D Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup bia (une-en
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 191

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €50,44m2E9DC1M3F Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia
(une-en 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 192

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €49,12m2E9DCAM3B Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia
(une-en 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 193

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €53,43m2E9P1TA02 Subministre i col.locació de paviment vinílic homogeni antilliscant de 2,5 mm de gruix, antilliscant,
amb classificació a l'us clase 3 / clase c al lliscament segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes
termosegellades en calent, certificació iso 9001 i ecològica iso 14001 i emas, inclou part
proporcional de peces especials, tot segons plànols i detalls de projecte. acabat granit multisafe. 
Inclou la part proporcional de retorn de socols en mitja canya, perfil de transició de de cautxó, i les
peces especials per trobada amb el revestiment.

P- 194

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €21,90M2E9P72010 Subministre i col·locació del sistema impermeabilitzant de multicapa, amb la aplicació de una
imprimació selladora de poros, aplicació sellat de juntes i fisures, aplicació d'una primera capa de la
membrana impermeabilitzant, previament barrejat amb mariseal speed cat, per un secat ràpid,
després una capa i nova aplicació per últim aplicar una capa d'acabat. 

P- 195

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €4,44M2E9P76080 De granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada superficial amb la rugositat
aproximada de 2,0 mm, inclús neteja del suport tractat.  amidada la superfíe executada.

P- 196

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €88,04m2E9S1U020 Subministre i colocació de paviment de entremat electrosoldada antilliscant de 30x30 mm de pas
de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x2 mm, separades 30 mm entre si, amb marc
perimetral d'acer laminat UNE-eN 10025 S235JR, en perfil en L, fixat amb peces de subjecció,
Especejament de les peces segons replans de projecte, comprovació de mides a obra.

P- 197

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €49,95utE9S1UU01 Subministre i col.locació de graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
30x2 mm, en peces de 1000x300 mm, col·locat sobre estructura de suport, amb estructura de
suport amb ´´L´´, tot el conjunt d'acer galvanitzat, inclou els elements necessaris per deixat l'unitat
acabada.

P- 198

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €46,30m2E9S2LF3B Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix,, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 199

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 27

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,51utE9U69U10 Subministre i col.locació de entornpeu de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 14,30 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

P- 200

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €15,34mlE9U6UZ07 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 14,3 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

P- 201

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €101,12mlE9V38Q2D Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per frontal i
estesa de vora recta, amb acabat llis amb estries, preu superior i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 202

(CENT UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €36,18mE9V3A11NBS7N Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant ref. CC11370 de la serie Cadí de CALAF ,
de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8

P- 203

(TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €24,47mlE9VZ19AN Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de
ciment 1:8

P- 204

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,61m2E9Z4A615 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 205

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €54,91mE9Z5U010 Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport
d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el suport

P- 206

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,83mlE9Z6U085 Formació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum antilliscants, col·locat amb adhesiu
sobre peça de graó.

P- 207

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €577,00utEABGU037 P04.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de dimensions totals
100x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta d'una fulla batent de dimensions 90x205 cm realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix,
col.locada, amb joc de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació
fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de
tancament, manetes i pany amb clau mestra.

P- 208

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS)

 €737,02utEABGU038 P05.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, de dimensions
totals 135x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm
de guix, porta de dues fulles batents desiguals, una fulla de 80x205 cm i una fulla 45x205 cm,
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les
dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs barra antipanic. acabat pintat
de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs
4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

P- 209

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €507,49utEABGU039 P06.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de dimensions totals
90x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta de dimensions 80x205 cm realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
jocs de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues
d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i
pany amb clau mestra.

P- 210

(CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €595,90utEABGU050 P07.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per local de gas, amb reixa de ventilació
inferior i superior segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de
dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada
de 1,5 mm de guix, realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta
d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat
d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb
clau de Cia.

P- 211

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €595,90utEABGU051 P07'.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per local de residus, amb reixa de
ventilació inferior i superior segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla
batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa
electrozincada de 1,5 mm de guix, realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues
d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i
pany amb clau de mestra.

P- 212

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1.158,79utEAF4FA01 F01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
202x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 213

(MIL  CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €1.158,79utEAF4FA02 F01'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
202x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 214

(MIL  CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.050,50utEAF4FA03 F02.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 215

(MIL CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €1.050,50utEAF4FA04 F02'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 216

(MIL CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €604,74utEAF4FA05 F02e.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 217

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €604,74utEAF4FA06 F02e'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta,
de dimensions totals 180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 218

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €982,50utEAF4FA07 F03.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 166x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
166x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 94x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 219

(NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €804,25utEAF4FA08 F04.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 130x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla oculta, de dimensions totals
130x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 130x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 220

(VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 32

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €465,82utEAF4FA09 F05.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 130x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla oculta, de dimensions totals
130x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 221

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €646,34utEAF4FA10 F06.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 196x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
196x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 222

(SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.519,94utEAF4FA11 F07.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 519x125 cm,, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i tres finestres d'una
fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 223

(MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 33

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.310,99utEAF4FA12 F08.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 435x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i dues finestres d'una
fulla batent de 110x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 224

(MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €984,07utEAF4FA13 F09.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 172x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de dimensions totals
172x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 100x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 225

(NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €386,44utEAF4FA14 F10.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 100x65 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent de 100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 226

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 34

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €375,10utEAF4FA15 F11.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 102x120 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals oscilo-batents de 45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 227

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €401,49utEAF4FA16 F12.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions totals
85x115 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 85x115 cm, d'una fulla oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcionament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 228

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €478,23utEAF4FA17 F13.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions totals
165x100 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 165x100 cm, amb dues fulles iguals
oscilo-batents de 80x90 cm  cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcionament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 229

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 35

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €340,13utEAF4FA18 F14.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions totals 74x80
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une
85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80 cm, amb una fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcionament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 230

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.252,19utEAF4FA19 B01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
batents de fulla oculta i fulla fixa, de dimensions totals 170x227 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals 170x185 cm, una fula batent de 60x185
cm, i una fulla fixa de 110x185 cm, amb caixa superior de persiana superior de 170x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb accionament amb
polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 231

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €500,39utEAF4FA20 B02.- submistre i col.locació de finestra realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals
100x215 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 100x215 cm, amb una finestra d'una fulla
oscilo-batent de 90x100 cm, amb una tarja inferior fixa de 100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 232

(CINC-CENTS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 36

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €841,32utEAF4FA21 P01.- Submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals
160x220 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 105x220 cm amb accionament amb joc de
manetes i l'altre fulla fixa de 55x220 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 233

(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €893,09utEAF4FA22 P02.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals
120x250 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215 cm amb accionament amb joc de
manetes i tarja superior fixa de 120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 234

(VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €775,49utEAF4FA23 P03.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals
160x210 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm amb accionament amb joc de
manetes i l'altre fulla fixa de 64x210 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 235

(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 37

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.779,74utEAF4FA30 P-RF01.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb
frontissa practicable d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost per perfils
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
38dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm , formada per una porta
d'una fulla batent de 90x210 cm, i una fulla lateral fixa 30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del perfil, juntes
intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita, per a
segellat de juntes i obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i del vidre, un cop
muntada e instal-lada.

P- 236

(TRES MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.449,28utEAF4FA31 P-RF02.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb
frontissa practicable d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost per perfils
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
38dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm , formada per una porta
d'una fulla batent de 110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del perfil, juntes
intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs de la casa Pyrobel 25 o equivalent, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat
homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita, per a
segellat de juntes i obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i del vidre, un cop
muntada e instal-lada.

P- 237

(TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 38

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.126,82utEAF4FA50 P-RF03.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb
frontissa practicable d'obertura exterior / interior, dimensions 106x215 cm, compost per perfils
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr =
38dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals 106x215 cm , formada per una porta d'una
fulla batent de 100x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i funcinament de la
fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del perfil, juntes
intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
-Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita, per a
segellat de juntes i obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer inoxidable homologats amb
la sèrie subministrats per STAC. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i del vidre, un cop
muntada e instal-lada.

P- 238

(TRES MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.469,29utEAM1PV01 PV1.- subministre i col.locació de conjunt de tancament de vidre de dimensions totals 215x275 cm,
format per una porta de dues fulles pivotants 180x220 cm, amb dues tarjes laterals fixes
col.locades sobre un perfil perimetral d'acer inoxidable, de dimensions 18x220 cm, amb estructura
de suport d'acer en la part superior a forma de dintell ocult, reixa superior d'alumini de dimensions
215x55 cm, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau mestrejat, tiradors d'acer
inoxidable , lamina de vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de projecte, deixant la
fusteria totalment col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

P- 239

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €1.049,29utEAM1PV02 PV2.- subministre i col.locació de tancament de vidre de dimensions totals 160x220 cm, format per
una porta de dues fulles pivotants 80x220 cm cada una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau mestrejat, tiradors d'acer
inoxidable , lamina de vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de projecte, deixant la
fusteria totalment col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

P- 240

(MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €275,28utEAQDF010 Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta corredissa
de 90x210 cm, apte per parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie,
sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i
batent posterior de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

P- 241

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 39

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €787,32utEAQDPF01 PF3.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 100x210
cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte
fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert
interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer
inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre
de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte,
caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 242

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €918,57utEAQDPF02 PF2.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 115x210
cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte
fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert
interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer
inoxidable, sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre
de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte,
caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 243

(NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.128,57utEAQDPF03 PF1.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 120x210
cm, de dues fulles batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205
cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral
massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte
fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc
de manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

P- 244

(MIL  CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €677,07utEAQDPF04 PF7.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 90x210
cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte
fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert
interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer
inoxidable, sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre
de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte,
caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 245

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €608,82utEAQDPF05 PF5.- Subministre, muntatge i col·locació de conjunt de porta corredissa, per a un forat d'obra de
95x220 cm, format per una porta corredissa de dimensions 90x225 cm, realitzada amb panells de
compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20
mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de
gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la
porta amb llana mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges
d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult
amb doble base per allotjament de rodes amb doble fre, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 246

(SIS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 40

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €787,32utEAQDPF11 PF3-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 100x210
cm, d'una fulla batent enrasada per l'exterior amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís
de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic
estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc
de manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

P- 247

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €918,57utEAQDPF12 PF2-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 115x210
cm, d'una fulla batent enrasada per el exterior amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís
de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic
estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc
de manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

P- 248

(NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.128,57utEAQDPF13 PF1'.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 120x210
cm, de dues fulles batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205
cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral
massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte
fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc
de manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

P- 249

(MIL  CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €277,71utEAQDPF20 Subministre i col·locació de porta d'armari d'una fulla batent enrasades amb el revestiment, per a
un pas de 95x215 cm, prefabricada hidròfuga, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 12
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, frontisses, d'alta
qualitat d'acer inoxidable de 3 mm de gruix i 20 mm de nus segons normativa din per rebuda oculta;
tirador d'alumini, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; marc
bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de gruix, anoditzat grata mate, cantonades rectes i reforçades
interiorment, doble perfil de regulable per nivellació, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes
per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 250

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €225,95m2EAQDT021 Subministre, muntatge i col·locació de frontal de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, format per
parts mòbils i parts fixes, prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix,
amb bastiment, amb film protector revestit de resina de melamina, acabament llis; perfil superior
estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma
de u de 12 mm; batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; potes de 150mm
d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en acer inoxidable,
embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable. inclou frontisses per portes, de
doble pala , embegudes al cantell, d'acer inoxidable d'alta qualitat de 3 mm de gruix i 20 mm de
nus; manlleves de diseny d'acer inoxidable aisi 304 de 19 mm de diàmetre amb sistema de lligat,
pany i condena d'acer inoxidable amb indicador lliure/ocupat i espiga per obertura
d'emergència.totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 251

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 41

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €204,97m2EAQDT022 Subministre, muntatge i col·locació de divisions de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, formada
només per parts fixes, amb prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix,
acabament llis, interior de planxa d'escuma de poliestiré expandit; perfil superior estabilitzador al
front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 12mm;
potes de 150mm d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en acer
inoxidable, embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte.

P- 252

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €163,84utEAQDT023 Subministre, muntatge i col·locació de mampara divisoria, de dimensions 80x200 cm, amb
prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestit
de resina de melamina, acabament llis, perfil inferior i superior estabilitzador al front d'alumini
anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm; batents
d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; embellidor en forma de con de nylon i peana
d'acer inoxidable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 253

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €448,10utEASAEI01 RF7.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de
fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 85x210 cm, formada per una fulla batent de
80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug
amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 254

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €463,85utEASAEI02 RF4.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de
fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 100x210 cm, formada per una fulla batent
de 90x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació amb escut rodó
de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 255

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €735,80utEASAEI03 RF8.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles
batents desiguals una de 80x205 cm, i l'altre de 40x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix
de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de
gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 256

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €752,60utEASAEI04 RF2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles
batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix
de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de
gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació amb escut rodó
de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 257

(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €752,60utEASAEI05 RF2'.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles
batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix
de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de
gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 258

(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 44

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.283,90utEASAEI06 RF6.- Suministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 162x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 259

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1.109,60utEASAEI07 RF1.- subministrament i col·locació de porta telescopica automàtica de sectorització, per a una
resistència a el foc EI60-c5, de dimensions 130x210 cm,, corredissa de 2 fulles telescòpiques , de
dimensions 70x210 cm cadascuna, retinguda oberta mitjançant mecanisme electroimant, connectat
a el sistema d'alarma de l'edifici per desbloqueig automàtic, amb tancament controlat per acció de
sistema dels contrapesos, o bé pel propi pes de la porta (en el cas que porti guies inclinades).
Resistència a el foc testada segons norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a partir de panells ajustats en funció de les
dimensions de la porta. Panell compost de doble xapa galvanitzada d'1 mm de gruix, farcit de llana
de roca mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits.
El full incorpora un perfil metàl·lic perimetral en forma d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat amb gran acabat superficial, per
proporcionar una rodament perfecta dels carros al seu interior, suspensió del full al carril gràcies a
sistema carro + colgadero, sistema totalment regulable mitjançant femelles, perfils plegats d'acer
galvanitzat, contraposats en fulla i paret, preparats per albergar junta intumescent en tota la
longitud, calaix de contrapesos (enregistrable) i pal de tancament realitzats en xapa d'acer
galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte final, amortidor radial de velocitat de
tancament, tirador d'obertura / tancament embotit en el full, cobreix guies, element protector de
carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada, acabada amb pintura setinada color a
escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars.
tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 260

(MIL  CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €558,35utEASAEI08 RF3.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 90-c5, de
fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada per una fulla batent
de 116x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 261

(CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €448,10utEASAEI09 RF5.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de
fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 90x210 cm, formada per una fulla batent de
80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug
amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 262

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.294,10utEASAEI20 RF9.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 160x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 263

(MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €1.378,10utEASAEI21 RF10.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 170x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 80x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 264

(MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €789,35utEASAEI24 RF2.2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell amb electroiman ,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm,
formada per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 265

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €735,80utEASAEI25 RF11.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 65x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832 o equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació, amb escut rodó
de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall a terra d'acer
inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 266

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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 €600,35utEASAEI28 RF3.2- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell amb electroimans,
homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm,
formada per una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres,
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb fixacions
mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer inoxidable tipus bmh o
equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de recuperació amb escut rodó
de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 267

(SIS-CENTS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €174,41m2EAVDDA10 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de tanques i baranes, de secció
90x45 mm, col.locades a una separació de 10 cm com a màxim, amb un primer tractament
autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color amb el producte, i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i
amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada ambients cara sur, inclou
sistema de tirant central amb varilla roscada i tub d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una estructura
metal.lica principal amb cargols i/o varilles, inclou la formació de mecanitzat de les peces per tal de
col.locarles encastades amb els muntants de suport verticals dispossats cada 90 cm,
aproximadament. tot segons projecte

P- 268

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €76,70MlEAVDU001 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de banc, de secció 300x50 mm,
tractada a l'autoclau amb sals hidrosolubles per a classe de risc 4, col.locat amb fixacions
mecàniques ocultes.

P- 269

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €211,62m2EAVDUG01 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció solar finestres,
de secció 95x30 mm, col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer tractament autoclau
incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón
tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a
una major durada del color per fusta exposada ambients cara sur, preparades per anar col.locades
sobre xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons projecte

P- 270

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €5.083,94utEAVDUG02 Formació de pergola de fusta de pi de flandes, format per panell vertical de 155x210 cm i panell
horitzontal de 942x162 cm, format per lames de fusta de pi de flandes de secció 95x30 mm,
col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer tractament autoclau incolor amb el
producte aditiu per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament
autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur, col.locades sobre estructura de suport amb
perfils d'acer laminat en forma de T, fixats a pared amb placa i fixacions mecániques, inclou cargols
de fixacio de la fusta amb cargols de cap avellanat d'acer inoxidable, peus de fixació amb el
paviment d'acer inoxidable, mecanització de la fusta per integració de la estructura metálica, tirants
de suport de la pergola i plaques d'ancoratge, tota l'estructura d'acer acabada pintada amb esmalt
sintetic mate, color a escollir. tot segons projecte.

P- 271

(CINC MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €104,63M2EAVTSA02 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada, de color plata, amb especejament
segons plànols de projecte, amb sistema d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia
d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques.

P- 272

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €93,59M2EAVTU010 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada i de color a definir per projecte,
amb especejament segons plànols de projecte, amb sistema d'accionament elèctric, mororització i
guiatge amb guia d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques.

P- 273

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €206,04utEAZPUM30 Subministre i col.locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles existent, amb
sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist per porta
activa i porta pasiva, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat, inclou la retirada dels
mecanismes actuals de la porta i la seva adaptació als nous mecanismes. 

P- 274

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €134,33mlEB121810 Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100
cm d'alt, amb passamà superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb
muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs
quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el
conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la
barana per trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb
dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 275

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €118,38mlEB12UB01 Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt,
amb passamà superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants
verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a
estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per
trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans
de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 276

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €59,30mlEB12UB03 Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt,
amb passamà superior i travesser intermig, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb
muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs
quimics a estructura portant. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es
realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del posible
les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat amb esmalt
sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 277

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €146,82mlEB12UV01 Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada amb protecció de vidre 6+6 mm, acabada
pintada, formada per passamà superior amb pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants
verticals de la mateixa secció, disposats segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs quimics a
mur de tancament perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de 30x20x2 mm per a rebre
vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller,
un cop ajustada es realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i
replanteig previ a obra, 

P- 278

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €582,57utEB12UV02 Subministre i col.locació de porta batent d'acer galvanitzada amb protecció de vidre 6+6 mm, de
dimensions 100 cm d'ample, acabada pintada, formada per passamà superior amb pletina d'acer
de secció 50x10 mm, amb muntants verticals de la mateixa secció, disposats segons planols de
fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament perimetral. en els muntants es col.locarà
un perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, inclou la
p.p. de mecanismes, pany i passador, bisagres, i tpts els elements necessaris per la seva correcte
col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el banys en calent,
portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat
final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir
per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 279

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €62,29mlEB14UI10 Subministre i col.locació de tub d'acer inoxidable aisi 304, per passamans de l'escla, de diàmetre
exterior d= 50 mm, 1,5 mm de gruix, col.locat sobre parament vertical amb pipetes d'acer inoxidable
en forma de ´´l´´, amb pletines i cargols d'acer inoxidable, el tub seguirà l'inclinció de l'escala i es
prolongarà 30 cm en horitzontal quan sigui posible, inclús part proporcional d'ancoratges i peces
especials. 

P- 280

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €51,13mlEB14UPKD Subministre i colocació de passamans recte i curvat en trobades entre passamans, realitzat amb
tub foradat d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer, fixat mecànicament, amb reforços d'ancoratge. 

P- 281

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €61,49m2EC1FU241 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format amb lluna de seguretat
laminar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb
una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusteria.

P- 282

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €13,21m2EC1FV101 Increment económic per la incorporació de butiral translucid en vidre StadipP- 283
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €83,90m2EC1GU201 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format amb lluna de
seguretat laminar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix
emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna de seguretat laminar de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna d'incolor, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

P- 284

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €76,43m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 285
(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €41,97uED1V1171 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

P- 286

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €32,74UNED51BE36 Sum. i col. de bunera sifònica de fosa amb reixeta de 250x250 mm. i sortida vertical de 80 mm. de
diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 287

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €64,01utED51CGDM Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 250x250 mm de costat amb sortida
vertical de 84 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram
de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 )

P- 288

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €12,29mED5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 289
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €85,68mED5H8A88 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària,
sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

P- 290

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €112,03mED5H8AB8 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària,
sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

P- 291

(CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €1.598,81uEDE41844 Sum. i col. de separador de llots, greixos i olis realitzat en acer S235JR i protegit després sorrejat
SA 2.5 segons NFA 35511 per un revestiment Epoxy Polièster polimeritzat a 200ºC interior i
exterior. Obertura total i angles hidràulics. Material adaptat a les especificacions de la norma NF EN
1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb junta en neoprè i tapa per a la inspecció i
buidatge de greixos, olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar les aigües contaminades per densitat,
restituint aigua clara que es podrà abocar a llera pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 
S'inclou transport amb camió grua i material auxiliar de muntatge.

P- 292

(MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €388,33utEE42U006 Suministrament i col·locació de barret de xemeneia de ventilació, per a cobrir calaix d'obra de
xemeneia, de mides 1200x600x600 mm d'acer galvanitzat, acabat lacat amb pintura al forn. tot
segons projecte. 

P- 293

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,55uEEU52552 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

P- 294

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €20,50uEEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

P- 295

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1.895,10UEEV52302 SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL BACnet AMB ACCÈS A TOTA LA
XARXA. PANTALLA TACTIL COLOR 7''. MUNTATGE A TAPA DE QUADRE O MURAL DE
SUPERFICIE. ALIMENTACIÓ 24V CA 100 MA. COMUNICACIÓ BACnet ETHERNET. ACCÈS A
DADES DE CONTROLADORS PER PRESENTACIÓ SOBRE ESQUEMES DE PRINCIPI
PERSONALITZABLES A LA INSTAL.LACIÓ. MODIFICACIÓ DE DADES PROTEGIDA PER CODIS
D'ACCÉS. PANTALLA TÀCTIL AMB VISUALITZACIÓ DE FUNCIONS. MAPA DE XARXA AMB
VISUALITZACIÓ D'ESTAT DE TOTS ELS EQUIPS. RECEPCIÓ D'ALARMES. VISUALITZACIÓ D'
HISTORICS DE CONTROLADORS EN GRÀFIC X-Y. ACCÈS A PROGRAMES HORARIS, DATA I
HORA I CALENDARI DE FESTIUS DE TOTS ELS CONTROLADORS. INCLÓS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 296

(MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €3.892,31UEEV5C500 ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES:
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles
tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

P- 297

(TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €36,04mEF52E6B1 Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 298

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €6,70mEF5A42B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 299

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €7,52mEF5A52B1 Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 300

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,93mEF5A62B1 Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 301

(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,94mEF5A73B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 302

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,58mEF5A83B1 Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 303

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,42mEF5AB4B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 304

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,29mEF5B24B1 Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 305

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €8,19mEFA16542 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 306

(VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €8,23mEFA17342 Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 307

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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 €9,99mEFA18342 Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 308

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €23,83mEFA1E342 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 309

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €43,69mEFA1J345 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 310

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €114,44mEFA1M345 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 311

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,95mEFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 312

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,41mEFB16455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 313

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €207,92utEJ13B113 Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada tipus meridian de la casa roca o
equivalent, de dimensions 650x530, incló s sifó ampolla d'acer inoxidable, tap amb cadeneta,
suports, complet, instal.lat i provat.

P- 314

(DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €547,52utEJ14UU13 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació, inclou el bastidor metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb polièster,
com a suport de vàter suspès i fluxor, per encastar en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix,
de 395 mm d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot ancoratges, colze de desguàs de 110
mm de diàmetre i elements de connexió.

P- 315

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €163,86uEJ18U21C Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins
a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell.

P- 316

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €143,37uEJ1AKRQQ Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. 

P- 317

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €69,85uEJ1ZUP5D Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada,
preu alt. 

P- 318

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €87,91uEJ22113A Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 319

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €50,93uEJ229116 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

P- 320

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,03uEJ22R130 Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjàP- 321
(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €28,78uEJ22U020 Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat, connectat i provatP- 322
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €8,86uEJ22X930 Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjàP- 323
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €140,71utEJ23513A Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

P- 324

(CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €92,99uEJ28513G Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

P- 325

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €30,35uEJ2981C1 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

P- 326

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €79,79uEJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

P- 327

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €150,91uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 328

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €97,78uEJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 329

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €153,47uEJ46U002 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 330

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €284,46uEJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 331

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €387,97uEJ46U004 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 332

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €20,28uEJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 333

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €3.659,24uEJ62U011 Subm. i col. d'equip de descalcificació
 Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de uns 40º Fr. com a màxim de duresa :
20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal : 1.500 mm x 1.000 mm - Alçada : 1.910 mm + 500
mm lliures.- 
S'inclouen elements i barbollaria de connexionat, transport, assistència tècnica per a muntatge,
posta en marxa i material auxiliar de muntatge.

P- 334

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €413,33uEK211396 Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana A de sortida, de 50 m3/h, com a
màxim, amb vàlvula d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat de fuita, embridat, muntat entre
tubs

P- 335

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €32.775,32utEL26U134 Actualització del ascensor amb els treballs necessaris perquè l'ascensor tingui les dimensions
corresponents a un Ascensor Adaptat, amb una cabina de 1.100 x1.600 mm i portes de pas lliure
800 x 2.000 mm, contemplan les següents treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes metàl·liques automàtiques per a l'interior
del camarín, acabada en acer inoxidable, amb contactes elèctrics de presència, finals de carreres i
altres elements per a la seva obertura i tancament automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme d'obertura avançada mitjançant un patí retràctil
especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament, muntatge i adaptació de noves portes
automàtiques en els pisos, de tres fulls telescòpiques de pas lliure 800x2.000 mm, acabades en
acer inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys electromecànic, contactes de plots
arrencadables i contactes independents per al circuit de maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al contenidor, preparar els ploms a les altures
les noves guies, a la part superior i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T per al camarín, que estarà situat al
recinte de l'ascensor, amb els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la cabina, muntatge de la instal·lació elèctrica
de cabina, així com el sistema de falques i afluixament de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb característiques similars a l'actual, 3 panells de
fòrmica en color, muntat sobre aglomerat cru decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb metacrilat translúcid, equip i dos tubs
de leds, amb equip directe a 220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous ramals de cables d'acer amb els seus
accessoris, desmuntatge dels cables instal·lats existents i col·locació i muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de velocitat instantani amb els seus
contactes elèctrics de desconnexió de la maniobra en cas d'accionament. Subministrament i
muntatge del cable d'acer per a l'accionament de el nou limitador i connectar-lo a l'mecanisme de
paracaigudes de l'cambril. Subministrament i instal·lació en la part inferior de l'recorregut d'una
politja de reenviament de cables amb pes de ferro perquè el cable estigui degudament tensat, i d'un
contacte elèctric de desconnexió de la maniobra en cas d'afluixament o trencament del cable d'acer
d'accionament . Una vegada que es trobi completament instal·lat, comprovar correcte funcionament
de tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un dispositiu de protecció de portes,
constituït per una banda de raigs infrarojos que impedeix l'accionament de les portes mentre
existeixi algun obstacle en el seu recorregut. El detector produeix una cortina de raigs entrecreuats
que protegeixen el pas de la porta

P- 336

(TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €3.267,54utEL26U135 Desplaçar els components de l'actual sala de màquines fins al nova cambra de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre de maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la central oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió

P- 337

(TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €3.079,68uEM91IN11 Parallamps normalitzat format per terminal PDC mod. 3.1 de 54 metres de radi (nivell 3) de zona
de protecció, 1 peça d'adaptació de 1 1/2´´ i 20 mm de diàmetre, 1 màstil galvanitzat de 6 m i 1
1/2´´ de diàmetre, 20 abraçadores M-8 per a cable de 50 mm2, 20 metres de cable trenat de Cu nu
de 50 mm, 1 ancoratge tipus placa de 15 cm, 1 tub de protecció de ferro galvanitzat de 3m+PVC,
pou estrella amb sals per descarrega llamp a terra , muntat sobre coberta. Inclou certificat
d'inspecció.

P- 338

(TRES MIL SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €338,93uEM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

P- 339

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €70,86uENF11B05 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 15 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada

P- 340

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €125,47uENG6A244 Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de 350 mbar,
muntada

P- 341

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.594,95UtEPAUPS21 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de fontaneria en general, inclou el tall de la xarxa
de la planta general dels muntants d'alimentació, desmuntatge d'aparells sanitaris, desviació
provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els
treballs.

P- 342

(MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.843,91UtEPAUPS22 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat i iluminació, inclou la desconnexió de
la xarxa fins el quadre de planta, desmuntatge de lluminaries, mecanismes, cablejat, caneletes,
instal.lacions encastades, desviació provisional de la xarxa si fos necessari, i tots els treballs
necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 343

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.139,25UtEPAUPS23 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de sanejament, anulació de les instal.lacions un
cop desmuntats els sanitaris, amb la col.locació de taps adequats als desguas, inclou desviació
provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els
treballs.

P- 344

(MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €850,08UtEPAUPS24 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de telecomunicacions, inclou la desconnexió de la
xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions
encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 345

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €1.253,18UtEPAUPS25 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions contraincendis, inclou la desconnexió de la xarxa
fins el punt de connexió, desmuntatge de claus de tall, bies, extintors, pulsadors, detectors,
cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar
els treballs.

P- 346

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €1.253,18UtEPAUPS27 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de climatització i ventilació, inclou la desconnexió
de la instal.lació, fins el punt de connexió, desmuntatge de tubs, equips, reixes, etc, i tots els
treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 347

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €227,85utEPAUPS5 Desconnexió i desmuntatge de radiador existent en planta baixa, i porterior recolocació i
connexionat del element en lloc indicat per la DO, inclou la reposició de elements material i
connexions, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 348

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €159,50UtEPAUPS50 Desconnexió i desmuntatge d'entena, mastil i tirants, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt
de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat, instal.lacions i connexions, i tots els treballs
necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 349

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €210,80m2EQ51UU51 Subministre i col.locació de taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, col·locat
sobre suport mural, estructura de suport i formació de orificis per passos de aigüera i instal.lacions.

P- 350

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €388,20utEQ54UT12 Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 175 cm de llargada i 40 cm d'amplada, amb un
frontal de 20 cm, format per estructura metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent
ancorada a paret amb fixacions mecàniques, acabat en la seva part superior amb un taulell de dm
de 20 mm de gruix hidrofug, i revestit segons planos en la seva part superios i faldons per panell
fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot segons plànols i
detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador col.locat i acabat.

P- 351

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €340,95utEQ54UT13 Subministre i col.locació de moble baix amb una pica, de dimensions total 120x60x90 xm, format
per dos moduls amb una porta batent cada módul., acabat tot el conjunt amb panell fenòlic de 8
mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot segons plànols i detalls de projecte
deixant el conjunt col.locat i acabat. (no inclou la pica)

P- 352

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €340,95utEQ54UT14 Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 275 cm de llargada i 40 cm d'amplada, amb un
frontal de 20 cm, format per estructura metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent
ancorada a paret amb fixacions mecàniques, acabat en la seva part superior amb un taulell de dm
de 20 mm de gruix hidrofug, i revestit segons planos en la seva part superios i faldons per panell
fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot segons plànols i
detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador col.locat i acabat.

P- 353

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €390,30utEQ54UT15 Formació de armari de bie, de dimensions aproximades 60x220x30 cm, amb la part central oberta
per encaixar la caixa de la bie, una tarja superior fixa i en la part inferior una porta d'una fulla batent
de 60x100 cm, amb sistema ´´toca-toca´´, tot el conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8 mm de
gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors, inclou estructura de suport, mecanismes i tots
els elemenst necessaris per deixar l'unitat acabada. tot segons plànols i detalls de projecte.

P- 354

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €14,98m2EQ54UT16 Subministre i col.locació de cortina separadora, amb rail d'alumini, col.locada amb fixacions
mecániques. 

P- 355

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.630,06utEY01A001 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 356

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €1.734,36utEY01ACC1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 357

(MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €467,29utEY01ACM1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 358

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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 €1.305,05utEY01ACP1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 359

(MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €295,59utEY01ACS1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 360

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €839,94utEY01ACT1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 361

(VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €167,50utEY01ACU1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 362

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €713,95utEY01ACV1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 363

(SET-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €372,31utEY01ADI1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 364

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €83,48utEY01AGA1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents treballs:- descàrrega
del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 365

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,18m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 366

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €1.201,73utF219U102 Enderroc de bancs i jardineres, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió:
inclou part de mitjans manuals.

P- 367

(MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,79m2F21K4AE3 Demolicio de paviment de formigo, de 15 a 30 cm de gruix, amb martell picador manualP- 368
(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,42m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pmP- 369
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,39m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 370
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €41,81m3F923U001 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material

P- 371

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €104,75m3F9365H31 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 372

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €30,33MF9651110 Subministre i col.locació de peça recta de formigó, amb secció de 20x10 cm, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió, rejuntada amb morter

P- 373

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €38,80mF96AU010 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

P- 374

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €27,10m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pmP- 375
(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €38,15M2F9F5U035 Subministre i col.locació de paviment de peces de formigo amb peces rectangular de 20x40 cm i de
60x40 cmm de 5 cm de gruix, combinats i especejament segons projecte, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

P- 376

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €143,25M3F9G2ART1 Subministrament i col·locació de paviment de formigó decoratiu per exteriors tipus artevia
desactivado de la casa comercial lafarge, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic. inclús elements i material auxiliar i necessari per deixar el paviment
completament acabat. tot segons plànols i detalls de projecte, i indicacions de la df. 

P- 377

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,61m2F9Z4A615 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
20x20 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

P- 378

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €90,55uFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter

P- 379

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €455,85UFJSARB08 Sub. i col de consola de programació via radio, Dimensions 7,6 x 29 x5,1 cm. Temps per estació:
0-240 minuts en increments d'1 minuto.Horas d'arrencada: 9 per dia. Hores d'arrencada
esglaonades. Arrencada manual i avanç de botón.Frecuencia de treball: 868 MHz. Compatible amb
els sensors. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 380

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €318,63UFJSARB09 Sub. i col de unitat de control d'1 estacions, Per a instal·lació dins d'arqueta. Compartiment de pila
doble amb dos juntes estanques, IP-68. Dimensions: Ø8,25 x 12,7 alt. Comunicació via
rasdio.Funcionamiento amb solenoides latch DC de 9 volts. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

P- 381

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €78,92UFJSARB10 Sub. i col d'electrovàlvula , Ø1 ´´, rosca femella, de PVC, amb alimentació del solenoide de 9 V.
Configuració en línia. Cabal d'0,23-6,81 m3 / h. Per pressions de 1,38-10,34 bars. Possibilitat
d'arrencada manual mitjançant el solenoide.. S'inclou arqueta de plàstic rectangular, vàlvula de
comporta Ø1 ´´  i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 382

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €26,73UFJSARB11 Sub. i col de tovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast de 1,8 a 3,5m, ajustable de 90º a
210º, pressió de treball recomanada de 2.1 a 3'8 atm, cabals de 29,4 l / ha 106,2 l / h .Rosca
adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

P- 383

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €26,73UFJSARB12 Sub. i col de tovera giratòria de multicrraigs MP rotator de , abast de 2,4 a 4,6m, ajustable entre 90
º i 210 º, pressió de treball recomanada de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36L / ha 120L / h .Rosca
adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

P- 384

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €26,73UFJSARB13 Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular central, abast de 1,5x 9
m, pressió de treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 85L / ha 117L / h .Rosca adaptable a
cossos de difusors de difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 385

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €26,73UFJSARB14 Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator tovera rectangular cantonada esquerra,
abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge.

P- 386

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €26,73UFJSARB15 Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular cantonada dreta, abast de
1,5x 4,5 m, pressió de treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h .Rosca
adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

P- 387

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €61,85UFJSARB16 Sub. i col de cos de difusor, altura d'elevació 10 cm. Alçada total 15,5 cm. Cabal d'0,05-1,25 m3 / h.
Interval de pressions entre 1 i 4,8 bar. Broquet intercanviable i adaptable a tots els models de
toveres femella de 1/2 ´´. S'inclou accessori d'acoblament de colzes articulats marca HUNTER o
equivalent model SJ-512 (30 cm/rosca 1/2´´ x 1/2´´) per a una pressió nominal de 10,3 bars i p.p.
de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 388

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €98,62UFJSARB17 Sub. i col de sistema de reg radicular, amb una alçada de cilindre enterrar de 46 cm, diàmetre
d'exposició de 7,6 cm. Amb inundador instal·lat de 57 l / h, colze articulat de 30 cm premuntat amb
sortida de rosca mascle de 1/2 ´´. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 389

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €227,77UFJSARB18 Sub. i col de hidrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME. S'inclou arqueta de plàstic rodona, clau
per a hidrant HUNTER QCV-100K o equivalent de 1´´ mascle-femella, colze mòbil HUNTER
HS-100 o equivalent per a clau de 1´´ mascle-femella, vàlvula de comporta de 1´´ i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge.

P- 390

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €315,95UFQ11GU10 Subministre i col.locació de banc, realitzat amb estructuta de suport i recolzabraços de pletines
d'acer plegades i soldades, acabades pintades, i seient i respatller format per llistons de fusta
tropical, de 175 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
col·locat amb fixacions mecàniques.

P- 391

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €72,94uFQ21UC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 392

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €533,43UFQ31U220 Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, amb
aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

P- 393

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €156,76uFQ42FE15 Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 394

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,49M2FR20025D Moldejat i anivellament del terreny amb mitjans manuals per a obtenir el perfil d'acabat de les dunesP- 395
(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €356,71utFR20U145 Transplantament de arbre, a zona indicada per Direcció D'obra, inclou col.locació d'elements de
protecció durant el curs de l'obra, la seva retirada un cop finalitzades les obres, i la seva adequació.
inclou el seu abonament i conservació durenat el curs de l'obra. 

P- 396

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €2.223,74utFR20U15V Poda de enradadera existent en la zona del porxo, per facilitar els treballs de reparació del porxo,
inclou col.locació d'elements de protecció durant el curs de l'obra, la seva retirada un cop
finalitzades les obres, i la seva adequació. inclou el seu abonament i conservació durenat el curs de
l'obra. 

P- 397

(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,72UFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 398

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €54,93m3FR3P2112 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 399

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,97UFR632J73 Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua
autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

P- 400

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,75M2FR721100 Sembra de heura, tot segons els plecs de condicions de parcs i jardins.P- 401
(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,88m2G231EC03 Neteja de sostre amb sorra a pressió i/o raig d'aigua desionitzada i preparació de la superfície per a
posterior tractament o pintat, amb protecció prèvia de les instal.lacions existents, inclós càrrega,
transport i descàrrega de residus a centre de reciclatge.

P- 402

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,61m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 403

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,09m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 404

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €172,30m3K213UI10 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 405

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €361,45m3K2148134 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 406

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €14,33m2K2148HC1 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 407

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €38,87m2K2148U10 Enderroc de porxo exterior del edifici, format per llosa de formigó armat massissa i en formació de
gelosia, realitzat amb mitjans mecànics i repicat de punts singulars realitzat amb mitjans manuals
amb compressor.
Inclou l'apuntalament provisional de l'estructura a enderrocar, la formació de pretalls per delimitar
les zones a enderroc i les zones a conservar, inclou el tall d'armadures amb tall oxiacetilènic, i
càrrega mecánica de runa sobre camió o contenidor, 

P- 408

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €67,95mlK214UU01 Enderroc d'entrebigat amb intereix existente entre bigues formigonades ´´in situ´´, amb el replanteig
de la zona a enderrocar, tall dels revoltons amb radial, per tal de evitar danyar els nervis
unidireccionals, repicat i retirada del revoltons, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, muntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, ensassat amb la part
inferior del forjat, formación d'ancoratge a parament vertical amb acer en barres corrugades, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat, armat del nervi amb armadura per a bigues AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb armat segons projecte, i planos de
detall, i formigonat amb formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats
hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, Inclou el desmuntatge del encofrat, la retirada de la runa, i tots
els elements necesaris fins a deixar la unitat acabada.

P- 409

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €16,19m3K2150011 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 410

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €0,93m2K2153D61 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 411

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,71m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 412

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,09m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 413

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €15,16m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 414

(QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €25,26m2K2164U12 Enderroc de paret de tancament de maó calat / massis de més de 15 cm de gruix, a mà amb
martell trencador manual, o mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 415

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €30,32m2K216U771 Repicat del fossat del ascensor per l'adequació a les noves dimensions de projecte, deixant la
superficie de les parets repicades, segons les exigencies i condicions marcades pel la DO. inclou la
rectificació, tallat i reparació de armadures que poguin aflorar durant el procés de repicat,

P- 416

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,48m2K216U785 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de fins a 0,50 m2 amb mitjans
manuals, i/o mecanics de petita entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar, replanteig de
les bigues de forjat afectades, verificació per part de la DO, i execució del descarnat del forjat
salvant les bigues.

 

P- 417

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €38,96m2K216U788 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de fins a 1,00 m2 amb mitjans
manuals, i/o mecanics de petita entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar, replanteig de
les bigues de forjat afectades, verificació per part de la DO, i execució del descarnat del forjat
salvant les bigues.

 

P- 418

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,86m2K2182F01 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 419

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €4,63mK2183971 Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 420

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,78mK2183A71 Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 421

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,32m2K2183U10 Arrencada d'aplacat de panells hpl, col.locada sobre enllatat de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 422

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,78m2K218A410 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 423

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,39m2K218R002 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 424

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,48m2K218U003 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 425
(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,33m2K218U410 Enderroc de cel ras i entramat de suport existent en la planta baixa, amb el desmuntatge previ dels
equips d'iluminació i acopi a obra per posterior aprofitament, l'enderroc del cel ras es realitzará amb
mitjans manuals adequats per tal d'evitar el deteriorament dels revestiments existents en la planta,
càrrega manual de la runa sobre camió o contenidor

P- 426

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,16m2K218UR01 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 427

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €11,96m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 428

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,78m2K2194B21 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 429

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,88m2K2195D24 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 430

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,39mK2197821 Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 431

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,53mK2199511 Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 432
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,94mK219A121 Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 433

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,75m2K219U100 Enderroc de capa de compresió de forjat unidireccional de formigó armat, de gruix variable, realitzat
amb amb compressor i mitjans manuals, transport interior de runa de forma manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. El enderroc del forjat es realitzará amb els mitjans
adeuats, per tal de evitar la rotura dels revoltons i la retirada del armat existent. 

P- 434

(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €19,37m2K219U101 Enderroc de recrescut existent en dos dels serveis, dutxa in situ, realitzat amb mitjans manuals i/o
martells electrics, deixant la superficie neta. 
Inclou els mitjans auxiliars, retirada de runa amb mitjans manuals, transport interior i càrrega
manuals sobre camió o contenidor ubicat en l'exterior de l'edifici.

P- 435

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €3,47M2K219UU10 Arrencada de graons terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 436

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €231,27m2K219UU11 Arrencada de instal.lacions exteriors, iluminiació, xarxa d'alimentació, aigua, reg, etc, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 437

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €4,63m2K219UUN1 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 438

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,94M2K219UUU1 Arrencada de paviment de terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 439

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,56uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 440

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €41,63utK21A3012 Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 441

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,98uK21AU010 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 442

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,30uK21AU015 Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o
metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 443

(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €15,56m2K21AU020 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, corredissa, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 444

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,88utK21AUF11 Arrencada de full i bastiment de finestres, inclós part proporcional de persiana de les que la portin,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

P- 445

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,62mK21B1011 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 446

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,07mK21B1012 Arrencada de barana metàl·lica de 50 a 60 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 447

(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €2,31mK21B2011 Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 448
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €1,16mK21B2U01 Arrencada de tub de proteció en finestres ancorat a paret, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 449

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €3,47mK21B2U02 Arrencada de passamà de fusta i emplafonat fixat a la paret, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 450

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €3,47mK21B2U03 Arrencada de barana de fusta amb doble passamans de fusta, fixat a estructura del ascensor, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 451

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €141,27utK21BU101 Arrencada de porta cancela d'entrada general al edifici de dues fulles batents i de mides
aproximades 380x180 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 452

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €415,17utK21BU102 Desmuntatge i retirada de l'estructura de l'escala d'emergencia, dels tres nivells, contemplant la
retirada d'estructura portant, (pilars, bigues i zancas), paviment i elements de suport, graons,
plaques d'ancoratges i fixació de lestructura, i tots els elements que la conforman, deixant la
superficie neta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 453

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €3,24mK21D1011 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 454

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,55mK21D1020 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 455

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,48mK21D3611 Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 456

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,05mlK21D5811 Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 457

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €28,91mlK21DU120 Enderroc de calaix d'obra de 80x80 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 458

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €50,88mlK21DU611 Desmuntage, acondicionament, transport i gestió de xemeneis i/o baixants de fibrociment amb
amiantdisposant de les mesures mínimas de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d'exposició al amiant, inclou la p.p. de tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per
l'Agencia Catalana de Residus.  

P- 459

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.155,00utK21DU620 Tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per l'Agencia Catalana de Residus.  P- 460
(MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS)

 €26,61mlK21EAU10 Arrencada de tub de xemeneies de xapa de caldera, col·locat superficialment, inclou el
desmuntatge del barret, elemenst de suport, i peces especials, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 461

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,35uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 462

(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,06uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 463

(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €25,98uK21JE111 Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 464

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,70uK21JG111 Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 465

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 66

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,92uK21JH111 Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 466

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,78uK21QU300 Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor

P- 467

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €925,07utK21QU550 Desmuntatge de mobiliari cuina i equipament existent a la cuina, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 468

(NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1.156,34utK21QU551 Desmuntatge de neveres formades per panells sandwich, motors, portes i accesoris, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 469

(MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,47utK21QUB01 Desmuntatge i retirada de barra minusvàlid en parament amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 470

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,66UK21QUB10 Desmuntatge i retirada de estructura estenedors i cordes, amb mitjans manuals, i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 471

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,03UK21QUB12 Desmuntatge i retirada, de barana metalica d'accés al badalot amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 472

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €31,94UK21QUB13 Desmuntatge i retirada, de 2 perfils metàl.lics existent en la planta general de la coberta, mitjançant
el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 473

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €106,45UK21QUB14 Enderroc d'escala d'obra d'accés al badalot, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells
pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 474

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €93,14UK21QUB15 Desmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per maquinaria ascensor, mitjançant el repicat de
l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 475

(NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €14,25UK21QUB16 Tall de caps de perfils metàl.lics de en zona dels ascensor, tall esmuntatge i retirada, de portics
metàl.lics per maquinaria ascensor, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i
retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 476

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €665,32uK21QUE01 Enderroc de d'escala d'obra d'accés de la Planta S-3 a la Planta S-2, mitjançant el repicat de l'obra,
amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 477

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €555,04utK21QUU03 Desmuntatge de campana extractora de cuina en parament i equips d'extincio, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 478

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €8,22mlK21Z2760 Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndumP- 479
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €5,48MK21ZP760 Tall en paviment de 3 a 4 cm de fondària, amb disc de carborúndumP- 480
(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €4,81m3K2216452 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 481

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €12,60m3K2RA7540 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials, procedents de
demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 482

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €99,81m2K447XL01 Subministre i col.locació de estructura de suport de la gelosia de fusta, format per estructura d'acer
amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, realitzat per xapes horitzontals,
plegades en forma de L de 2 mm de gruix, col.locades a un intereix segons projecte, per ancoratge
de la lama de fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les xapes horitzontals, format per
muntants realitzats per tubulars foradats de 40x40 mm, inclou la formació en taller dels forats per la
futura fixació de les lames de fusta.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat, lacat al forn i muntat a obra sense
soldadura, colocat amb fixacions mecániques. tot segons projecte

P- 483

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €341,25utK447XL10 Increment económic per formació de registre el l'estructura de la gelosia de façana per accés a
bombers, amb la formació d'una estructura desmuntable i el tall de la fusta de les lames per
ajustarla al registre, dimensions segons projecte.

P- 484

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €162,04mlK447YE02 Subministre i col.locació de tancament fix, de 120 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació
de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 485

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €182,62mlK447YE03 Subministre i col.locació de tancament fix, de 180 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment,
format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

P- 486

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €153,53mlK447YE04 Subministre i col.locació de tancament fix, de 140 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació
de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 487

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €269,03mlK447YE05 Subministre i col.locació de tancament fix, de 230 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació
de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 488

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €405,41utK447YE06 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 110x120 cm, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm,
soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 489

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €650,06utK447YE07 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 125x155 cm, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm,
soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 490

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €755,06utK447YE08 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x230 cm, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm,
soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 491

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €541,91utK447YE09 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x170 cm, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm,
soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 492

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €541,91utK447YE10 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x150 cm, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm,
soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a l'obra es realitzará per
trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

P- 493

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €176,21mlK447YE12 Subministre i col.locació de tancament fix, de 170 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà
preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

P- 494

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €176,78mlK447YE14 Subministre i col.locació de tancament fix, de 160 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment,
format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

P- 495

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €189,44mlK447YE15 Subministre i col.locació de tancament fix, de 210 cm d'alçada, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà
preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

P- 496

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.915,63mlK447YE16 Subministre i col.locació de porta corredissa de dimensions 455x170 cma, format per un enmarcat
perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants
verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou
la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i tancament automàtic de porta, fins i tot
pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de
25x25 mm asseguts amb formigó HM-25 / B / 20 / I, rodes per lliscament, amb rodament de
greixatge permanent, material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de
seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador, emissor, receptor i fotocèl·lula), per a
automatització de porta de garatge, i 5 comandaments a distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per
a la comprovació del seu correcte funcionament.

P- 497

(MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,34m2K45RE000 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

P- 498

(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €57,91utK45RKB10 Reparació de superfícies escrostonades en llocs puntuals de les biguetes de 20 a 30 cm, amb
segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó,
amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat
amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat
d'armadures.
Inclou la p.p. d'encofrat per la formació de base de suport.

P- 499

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €153,83m2K45RU510 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3
cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

P- 500

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,20utK4ZWMB01 Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de
fàbrica de maó massís

P- 501

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €236,31utK4ZWU001 Encamisar tpus i. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega i
suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat,
aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9
previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element
acabat segons plànols i detall.

P- 502

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €107,23utK4ZWU005 Estintolament per a passos d’instal·lacions TIPUS I, de paret d'obra ceràmica de diferents gruixos,
formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 20 kg/m.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents i rebliment del
volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 503

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €284,41utK4ZWU006 Estintolament per a dobles passos d’instal·lacions TIPUS II, de paret d'obra ceràmica de diferents
gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 20 kg/m,
per a cada pas.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim i separació mínima entre ells 30/35cms.
- Encamisat reforç de paret ceràmica existent entre passos existent per augment de càrrega i
suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en quatre cares de
l'element segons detall. Repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat,
aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9
previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert trepants amb resina epoxica, i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i detall.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica existents, i rebliment del
volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclòs estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 504

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €375,79utK4ZWU0A2 Encamisar tpus ii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega
i suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat,
aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9
previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element
acabat segons plànols i detall.

P- 505

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €449,74utK4ZWU0A3 Encamisar tpus iii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega
i suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat,
aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9
previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element
acabat segons plànols i detall.

P- 506

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €286,54utK4ZWU0A4 Encamisar tpus iv. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per augment de càrrega
i suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat,
aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9
previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar l'element
acabat segons plànols i detall.

P- 507

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,45utK4ZWUU01 Subministre i col.locació de barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, i de una longitut de 180
cm, disposada a forma de reforç de forjat, contemplant la perforació de taladres en les parets
d'obra, col.locació de la barra deixant la meitat de la barra al mig de la paret i injecció amb
d'adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, deixant la
barra fixa i llesta per el formigonat posterior, inclou la col.locació de separadors i demés elements.

P- 508

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,50utK4ZWUU02 Subministre i col.locació de conectors realitzats amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, i
de una longitud de 130 cm en forma de U, disposada a forma de roforç de forjat, conteplant la
regata en parets d'obra, realitzat amb precaució, segons detall de projecte, deixant la barra fixa i
llesta per formigonat posterior, inclou la col.locació de separadors i demés elements. 

P- 509

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €43,50m2K785U010 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia
imprimació i recobriment de 2 cm de gruix de morter de ciment 1:4

P- 510

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €11,30m2K7D2UIG1 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat unidireccional mitjançant
projecció pneumàtica de morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a
el foc de 90 minuts (REI-90 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels
paraments de l'obra.

P- 511

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €13,32m2K7D2UIG2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat unidireccional mitjançant
projecció pneumàtica de morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a
el foc de 120 minuts (REI-120 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels
paraments de l'obra.

P- 512

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,38m2K7D2UIG3 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat unidireccional mitjançant
projecció pneumàtica de morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a
el foc de 180 minuts (REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels
paraments de l'obra.

P- 513

(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,09m2K7D2UIG6 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructures metál.liques miitjançant projecció
pneumàtica de morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un
recobriment incombustible, fins a formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc de
180 minuts (REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels
paraments de l'obra.

P- 514

(VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €42,32m2K7D6UIG1 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en estructura metálica mitjançant
l'aplicació de pintura intumescent, color blanc, acabat mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola
air-less fins a formar un gruix requerit i aconseguir una resistència a el foc de 90 minuts (R-90 ')
segons exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels
paraments de l'obra.

P- 515

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €55,26m2K7D6UIG2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en estructura metálica mitjançant
l'aplicació de pintura intumescent, color blanc, acabat mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola
air-less fins a formar un gruix requerit i aconseguir una resistència a el foc de 120 minuts (R-120 ')
segons exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans auxiliars i protecció dels
paraments de l'obra.

P- 516

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €57,52mlKB15UBRR Suministre i colocació de barana de vidre laminat per a finestres, formada per vidre laminat de
seguretat de 6+6 mm de gruix, d'una alçada de 30 cm d'alt, fixada a perfils U20.20.2 d'acer
inoxidable cargolades a bancals de les finestres. Els perfils U incorporen topall inferior.

P- 517

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €273,35uKD31JS01 Canal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus entramada (religa cuadricula de 25 x 25 mm)
amb sifó i cistella de recogida de sòlids, ambdós extraibles. Acer inoxidable AISI 304.

P- 518

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €184,43uKD352565 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm de mides interiors (alçada variable en 60 i 120 cm), amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 519

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €158,87UKD7FSA50 Subm. i col. de sifó de PVC de 250 mm. de diàmetre, amb registre mascle/famella, de color gris,
per encolar. S'inclou cola i p.p. d'accessoris per al seu muntatge.

P- 520

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €62,41uKDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 521

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €37,45uKDKZH8B4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 522

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €71,52uKDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 523

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7.479,60uKE218107 Subm. i col. de caldera de condensació pressuritzada (a gas) de fosa d'alumini amb cremador
modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm): 1517
S'inclou transport, posada en marxa i material auxiliar de Muntatge. (C-01)

P- 524

(SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €32,79uKE39Z263 Subm. i col. d'element de radiador d'alumini 700mm d'alçada, amb p.p. de vàlvula monotub T
termostatizable, purgador automàtic PA5, taps i suports.

P- 525

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €106,75uKE39Z264 Sum. i col. de panell d'acer de 800x750 mm. S'inclou p.p. de suports, purgador manual, tap, ràcord,
juntes i vàlvula bitub de 1/2 ´´.

P- 526

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €73,40uKE39Z265 Subm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800 mm, amb p.p. de vàlvula bitub T
termostatizable, purgador automàtic PA5, taps i suports.

P- 527

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €4.102,22uKE41ZGC7 Sum. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i gasos dels productes de la combustió de
doble paret fabricat en acer inoxidable AISI 316L (1.4404) interior i AISI 304 (1.4301) exterior.
Aïllant mineral rígid de 25mm de gruix amb densitat de 120 kg / m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud aproximada 30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge amb desguàs, terminal cònic, connexió a
2 calderes en Ø180mm, punt de comprovació i altres accessoris i fixacions necessàries.

P- 528

(QUATRE MIL  CENT DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €23,91mKE42Q112 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 529

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €20,06mKE42Q312 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 530

(VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €22,02mKE42Q412 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 531

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €26,02mKE42Q712 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 532

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €28,28mKE42Q812 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 533

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €76,88mKE42QF53 Sum. i col. de conducte d'extracció de campana de cuina en sistema SV-EI 30 de doble paret
fabricat en acer inoxidable interior i exterior amb aïllament mineria de 25 mm de gruix i amb
classificació amb resistència al foc EI30. Diàmetre: 350 mm. Inclou TE per a connexió amb
horitzontals i mòduls rectes 1000 mm. en vertical per salvar l'altura entre-forjats i suportació a
forjats. 
S'inclouen registres per a neteja i manteniment, colzes, unions, ancoratges intermedis i pp de
material auxiliar de muntatge.

P- 534

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €9,75mKE44C243HI85 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45
micra de gruix, col·locat

P- 535

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,10mKE44C343HI86 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 127 mm de diàmetre de 45
micra de gruix ref. 13751 de la serie Conductes flexibles , col·locat

P- 536

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €10,86mKE44C543HI87 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 152 mm de diàmetre de 45
micra de gruix, col·locat

P- 537

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,10mKE44CA43HI89 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45
micra de gruix , col·locat

P- 538

(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €28,65M2KE51CL06 Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla
de fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre
segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,
remats amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les juntes
interiors de les parets dels conductes segellat amb silicona.

P- 539

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €32,58m2KE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

P- 540

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,65m2KE61R15B Subm. i col. de manta de llana de vidre de 30 mm. de gruix. Per aïllament de conductes metàl·lics.
Amb revestiment d'alumini reforçat incombustible que actua com a suport i barrera de vapor.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 541

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €62,25m2KE6R1600 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llisP- 542
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2.321,86uKEA16636 Subm. i col. de col·lector solar de tubs al buit. 
Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en façanes horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporcional de líquid solar FAC 20, accessoris hidràulics per AR 30, suport
horitzontal (un per col·lector), kit de interconnexió entre col·lectors i material auxiliar de muntatge.

P- 543

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €300,06uKEA16637 Subm. i col. de dissipador de calor per gravetat 1 d'una potència de 758 W. S'inclou kit de
connexió format per vàlvula termostàtica i accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

P- 544

(TRES-CENTS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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 €22.624,12uKED53292 Sum. y col. de conjunto exterior gama VRV sistema VRV IV CLASSIC bomba de calor. Formado
por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.
Se incluye bancada, grúa, conexiones eléctricas, conexiones de tuberías, de desagüe de
dimensiones según I.T.E. 02.8.3 hasta a bajante de saneamiento más proximo, soportes tipo
silenblock según UNE 100153, puesta en funcionamiento, carga adicional de gas, pruebas ITE 06 y
material auxiliar de montaje. (UE-01)

P- 545

(VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €922,64uKED65811 Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75  / 60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45  / 60   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88 kPa  / 27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

P- 546

(NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €821,05uKED65812 Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50  / 35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25  / 40   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01 kPa  / 14,25  kPa
* Número de plaques 20
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

P- 547

(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €1.646,39uKEDE1112 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.200/2.500 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Pes. 27 Kg.
Refrigerant. R-410A.
S'inclou control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.(UI-01)

P- 548

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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 €1.682,98uKEDE1132 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UI-02)

P- 549

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.888,49uKEDE1142 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UI-03)

P- 550

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.882,01uKEDE1182 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.
S'inclouen control remot BRC1D52, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas
de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UI-04)

P- 551

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1.956,98uKEDE1192 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 7.100/8.000 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 3/8´´-5/8´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 38 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UI-05)

P- 552

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.018,06uKEDE1193 Subm. i col. d'unitat interior de cassette Round Flow gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.
S'inclouen pannell decoratiu, control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports
tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-06)

P- 553

(DOS MIL DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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 €147,30uKEDE11B3 Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. Suma de indexs
d'unitats interiors: x < 200
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 554

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €178,54uKEDE11B4 Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. Suma de indexs
d'unitats interiors: 200 <= x < 290
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 555

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €217,81uKEDE11B7 Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. Suma de indexs
d'unitats interiors: 290 <= x < 640
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 556

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €50,73UNKEK1SH12 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 200x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i
regulació de cabal. S'inclou plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

P- 557

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €71,45UNKEK1SH13 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 400x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i
regulació de cabal. S'inclou plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

P- 558

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €182,39UNKEK1SH14 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 1200 x 125 mm. Inclou 2 plenums de xapa galvanitzada
495x175x140 amb, cadascun d'ells, un coll ovalat de 100 mm., una tapa de xapa de 200 mm. entre
els 2 plenum  i material auxiliar de muntatge.

P- 559

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €231,05UNKEK1SH15 Sum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames col·locades a 45 º fabricades en material
intumescent amb marc d'alumini anoditzat. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 560

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €62,04UNKEK1SH17 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 300x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i
regulació de cabal. S'inclou plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

P- 561

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €25,90UNKEK1SH18 Subm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb anell de fixació. S'inclouen tub flexible i
material auxiliar de muntatge.

P- 562

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €169,73UNKEKPK310 Subm. i col. de comporta tallafocs 300x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
carrera amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

P- 563

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €173,36UNKEKPVE01 Subm. i col. de comporta tallafocs 125 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa
amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

P- 564

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €158,87UNKEKPVE02 Subm. i col. de comporta tallafocs de 200x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
carrera amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

P- 565

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €183,40UNKEKPVE03 Subm. i col. de comporta tallafocs de 160mmamb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa
amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

P- 566

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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 €194,83uKEKPVE05 Subm. i col. de comporta tallafocs de 160 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
cursa amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

P- 567

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 79

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11.150,42uKEMHJS01 Subministrament i col·locació de Unitat de tractament d'aire amb certificació Eurovent, construïda
amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix, ambdós amb trencament de pont tèrmic,
fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix a l'tancament
gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols exterior i
composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat
interior, safates de condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN
amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes amb frontisses i
manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats
perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal
íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les
pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades
mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de
cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire a l'discórrer per la
UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de calaix (distància a les parets), el tipus de
descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L1; bypass de filtres:
F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica de l' panell per banda
d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model Box Test ( M ) / Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de l'envolvent segons EN1886 que haurà de
complir l'envolvent del climatitzador i hauran d'estar certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 
- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 
- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h
- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior:  69,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per la EN 13053 i la
pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P.
Càrrega final segons EN 13053)/2) 

P- 568
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# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h
- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  67,0 %
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a interruptor situat a
l'exterior de l'AHU i espiell
# FILTRE 
- Classe: ePM1 70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per la EN 13053 i la
pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P.
Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0 19,0 
## CORRENT DE RETORN 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0 19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per la EN 13053 i la
pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P.
Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí 
- Quadre de control:  No 
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# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  68,4 %
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a interruptor situat a
l'exterior de l'AHU i espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en alumini, juntes flexibles per a
connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, connexions i desguas de
dimensions segons RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves segons RITE i p.p. de material auxiliar de muntatge. (CL-01)
(ONZE MIL  CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5.519,59uKEMHJS03 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una envoltant d'acer
galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC d'alimentació monofàsica,
amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els
components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de temperatura, etc.).
Inclou terminal de comandament per al control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb
200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

P- 569

(CINC MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €4.456,74uKEMHJS04 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una envoltant d'acer
galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC d'alimentació monofàsica,
amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els
components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de temperatura, etc.).
Inclou terminal de comandament per al control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb
200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

P- 570

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.755,39uKEMHJS05 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor de plaques tipus
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una envoltant d'acer
galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
- Cabals de funcionament: Q=270m3/h i 360m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC d'alimentació monofàsica,
amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i cablejat a tots els
components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de temperatura, etc.).
Inclou terminal de comandament per al control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb
200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

P- 571

(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €450,37uKEMJSP03 Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa d'acer galvanitzat amb aïllament
acústic ininflamable (M0) de 50 mm. de gruix, tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 1250 rpm.
* Potència motor: 200 W.
* Cabal màxim: 1250 m3/h.
* Presió: 13,2 mm.c.a.
* Pes : 25 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat paro-marxa per a compliment de la Norma
UNE-EN 60204-1, unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-02)

P- 572

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €450,15uKEMJSP05 Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa d'acer galvanitzat amb aïllament
acústic ininflamable (M0) de 50 mm. de gruix, tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat paro-marxa per a compliment de la Norma
UNE-EN 60204-1, unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-05)

P- 573

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €162,38uKEMJSP09 Subm. i col. de ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil per a intecal·lar a conducte.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (EX-04)

P- 574

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €216,98uKEMJSP10 Subm. i col. de ventilador helicocentrífug de baix perfil per a intecal·lar a conducte. Fabricat en
material plàstic, amb caixa de bornes externa i cos desmuntable. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (EX-01)

P- 575

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €96,84uKEMJSP11 Subm. i col. de ventilador helicoidal extraplà amb comporta anti-retorn, llum pilot de funcionament i
protector tèrmic. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (EX-03)

P- 576

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,59uKEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 577

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €120,49uKEU4U020 Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió
de 3/4' de d, col·locat roscat

P- 578

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €400,14uKEU4U030 Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de d, col·locat roscat

P- 579

(QUATRE-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €17,55uKEU52552 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

P- 580

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €20,50uKEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

P- 581

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €28,75uKEUBU007 Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscadaP- 582
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €281,74uKEV26JS1 Detector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

P- 583

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €62,57UKEV2C002 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE.
ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ
150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 584

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €76,72UKEV2C003 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA.
ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ
150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 341 + TTPO
511. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 585

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €60,43UKEV2C004 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 331. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 586

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €82,69UKEV2C701 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D'
AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A.
TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I
ACCESORIS DE MUNTATGE. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 587

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €106,99UKEV2C801 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE INTERRUPTOR DE CABAL PER A LÍQUID . MUNTATGE
ROSCA G 1´´ MASCLE. PRESSIÓ MÀXIMA 11 BAR. PALETA ACER INOXIDABLE AISI 316L.
TEMP AMBIENT -40 A 85ºCPROTECCIÓ IP65. TEMP MÀXIMA FLUID 120ºC. MODEL: DBSF.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 588

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €164,12UKEVC0407 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSIBLE
CEL.LULA FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS
AMBIENTALS -40 A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 589

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €640,34UKEVC0461 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COMPTADOR ENERGIA TERMICA INCLOU:
CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 25, SONDES DE
TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i
MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP. 

P- 590

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €73,34UKEVC0501 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT ELECTRONIC DE AMBIENT, PER A
CALEFACCIÓ. 230VCA 4A. 
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 591

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €158,83UKEVC1001 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT LIMITADOR DE TEMPERATURA DE FUMS
HOMOLOGAT. INDICADOR DE TEMPERATURA INCORPORAT. REARMAMENT MANUAL.
ALIMENTACIÓ 220V CA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 592

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5.243,54UKEVC5001 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE
CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55
AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS
ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 593

(CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €184,19UNKEZ1PL04 Subm. i col. de conjunt per a connexionat circuit d'emplenat, format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 594

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €17,24mKF11H522 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 595

(DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €26,64mKF11H722 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 596

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €32,35mKF11H822 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 597

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €45,20mKF11H825 Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´. S'inclou protecció amb
una capa d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

P- 598

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €43,91mKF11H826 Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1´´. S'inclou protecció amb una
capa d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

P- 599

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €41,87mKF11H827 Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1/2´´. S'inclou protecció amb
una capa d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

P- 600

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €44,35mKF11H922 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 601

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €55,18mKF11HA22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 602

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €67,11mKF11HB22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 603

(SEIXANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €87,09mKF11HD22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 604

(VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €9,06mKF5262B2 Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 605

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €10,63mKF5282B2 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 606

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €13,35mKF5293B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 607

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,55mKF52A3B2 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 608

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,67mKF52B3B2 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 609

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €14,71mKFB18455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 610

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €25,62mKFB19625 Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 63 mm. de diàmetre exterior,
muntada dins de rasa. Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 611

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €29,81mKFB1C425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 612

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €41,17mKFB1C625 Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 90 mm. de diàmetre exterior,
muntada dins de rasa. Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 613

(QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €4,46mKFC14B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 614

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,45mKFC14C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 615

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,41mKFC15B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 616

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,39mKFC15C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 617

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,20mKFC16B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 618

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €7,17mKFC16C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 619

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €9,67mKFC17B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 620

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €9,63mKFC17C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 621

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €12,88mKFC18B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 622

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,81mKFC18C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 623

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,16mKFC19B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 624

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €21,59uKFM25530 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat

P- 625

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €31,39uKFM25730 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C, roscat

P- 626

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €51,14uKFM25930 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat

P- 627

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €6,08mKFQ3283L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 628

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €6,47mKFQ3284L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 629

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €10,86mKFQ32CCL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 630

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,21mKFQ32CEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 631

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €5,57mKFQ3347L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 632

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,33mKFQ3349L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 633

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €7,16mKFQ334BL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 634

(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €7,34mKFQ334CL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 635

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,23mKFQ334EL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 636

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €5,75mKFQ3381L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 637

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,11mKFQ3386L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 638

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €7,29mKFQ3387L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 639

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €8,33mKFQ3389L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 640

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,15mKFQ338BL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 641

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €7,75mKFQ33A5L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 642

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,81mKFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 643

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,91mKFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 644

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €9,86mKFQ33ABL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 645

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,68mKFQ33C6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 646

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,73mKFQ33C7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 647

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,86mKFQ33C9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 648

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,76mKFQ33CBL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 649

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,54mKFQ33CGL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 650

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €15,05mKFQ33ECL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 651

(QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €13,58mKFR11112 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 652

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €17,64mKFR11412 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 653

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €175,31uKG11CA32 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema
Unesa número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 654

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €6,69uKG151411 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastadaP- 655
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €18,15uKG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

P- 656

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €101,48uKG153K32 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

P- 657

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €14.756,13uKG1AQ001 Quadre general de distribució QGD format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 658

(CATORZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €4.103,08uKG1AQ0B3 Subquadre de distribució SQ-BU-PS2 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 659

(QUATRE MIL  CENT TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €4.046,28uKG1AQ0S1 Subquadre de distribució SQ-SC format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena.
Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 660

(QUATRE MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €1.583,65uKG1AQ0S2 Subquadre de distribució SQ-PS3 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena.
Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 661

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7.692,17uKG1AQ0S3 Subquadre de distribució SQ-CU-PS2 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 662

(SET MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €1.987,96uKG1AQ0S4 Subquadre de distribució SQ-PS1 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena.
Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 663

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €1.963,60uKG1AQ0S5 Subquadre de distribució SQ-P1 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen
als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 664

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2.009,12uKG1AQ0S6 Subquadre de distribució SQ-P2 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen
als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 665

(DOS MIL NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1.899,10uKG1AQ0S7 Subquadre de distribució SQ-P3 format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen
als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 666

(MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €2.948,10uKG1AQ0S8 Subquadre de distribució SQ-PC format per armari metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena.
Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

P- 667

(DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €540,22uKG1PUA16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

P- 668

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €190,27uKG1Y1110 Muntatge i desmuntatge de caixa general de protecció de 160 A per a canvi d'emplaçament, no
inclou connexionat per la companyia subministradora

P- 669

(CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €40,90uKG1Y2010 Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d'emplaçamentP- 670
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €2,98mKG21251H Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 671

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €3,29mKG21271H Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 672

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €4,29mKG21291H Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 673

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €6,53mKG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 674

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,52mKG22H511 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 675

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,73mKG22H711 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 676

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,99mKG22H815 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 677

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,38mKG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 678

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,27mKG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 679

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €5,11mKG23R715 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 680

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €40,17mKG2C2F440000 Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
suspesa. Articles: ref. 66150 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66152 de la serie Accesoris per a
Safata aïllant 66 

P- 681

(QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €46,02mKG2C2G440000 Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
suspesa. Articles: ref. 66200 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66202 de la serie Accesoris per a
Safata aïllant 66

P- 682

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €2,86MKG311162 Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, de color vermell i coure polit flexible,
classe 1, de 2x2'5 mm², amb funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat de 0'5 mm²,
resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat.

P- 683

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €1,70mKG312324 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 684

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €2,10mKG312334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 685

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €2,56mKG312344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 686

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,58mKG312354 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 687

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,75mKG312364 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 688

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,12mKG3124C6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 3 x 95/ 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

P- 689

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €2,71mKG312634 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 690

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,58mKG312644 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 691

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,04mKG312654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 692

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €7,53mKG312666 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 693

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €15,41mKG312686 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 694

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €39,77mKG3126A6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 695

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,19mKG315124 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 696

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €1,50mKG315134 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 697

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €12,19mKG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 698
(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €91,43uKG61CEF8 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T)
i 3presa RJ-45 Cat.6A

P- 699

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €43,16uKG61CEF9 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2
fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa corrent(2P+T)
i 1presa RJ-45 Cat.6A

P- 700

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €215,49uKG61CM01 Caixa de manteniment, d'ABS, de preu mitjà, muntada superficialment, formada per presa corrent
(2P+T), 16A/250V i presa cetac (3P+N+T), 16A/440V

P- 701

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €11,65uKG621192 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastatP- 702
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €21,42uKG621A72 Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

P- 703

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,91uKG621G92 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastatP- 704
(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €14,03uKG62D19J Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 705

(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €11,04uKG63B152 Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada superficialment

P- 706

(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €16,39uKG631156IIR4 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa protegida,preu mitjà,encastat

P- 707

(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €57,95uKG73DTE1 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

P- 708

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €65,62uKG73DTE2 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, superficie

P- 709

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €27,89uKGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 710

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €40,92uKGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

P- 711

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €255,40uKH22LA23 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de potència de la llumenera
LED, 2216 lm de flux lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

P- 712

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €70,68uKH2LSI25 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular,
25 W de potència, de diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat

P- 713

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €235,08uKH32LA21 Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de
potència, de diametre 28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb
grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament vertical

P- 714

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €247,05uKH32LA22 Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor
de plàstic, amb 1 làmpada LED de 18W, muntat superficialment en parament vertical

P- 715

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €110,99uKH61RC9A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

P- 716

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €48,85uKH61RH80 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor
i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 717

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €73,71uKH61RH81 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor
i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 718

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €57,30uKH61RH82 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP42 IK08, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor
i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

P- 719

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €73,49uKH61RH83 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat

P- 720

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €73,49uKH61RH84 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP20 IK04, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat

P- 721

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €84,42uKH61RH85 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció IP66 IK08, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 150 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
carcasa i difusor estancs fabricats en pilicarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 722

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €118,96uKH61RH99 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 723

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €57,95uKHB1S226 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 8 W del tipus LED, rectangular, amb
xassís polièster, IP-65, muntada superficialment al sostre

P- 724

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €78,40uKHB1S227 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 28 W del tipus LED, rectangular,
amb xassís polièster, IP-65, muntada superficialment al sostre

P- 725

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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 €739,12uKHB3LA24 Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a paret format per:
* 10m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 10m perfil inclinat a 45º
* 10m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 2 font d'alimentació 80W IP66

P- 726

(SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €116,21uKHB5LA25 Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a paret format per:
* 1,7m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 1,7m perfil inclinat a 45º
* 1,7m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 1 font d'alimentació 80W IP66

P- 727

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €225,46uKHNHLA25 Llumenera antivandàlica LED 4,8W IP65 IK10.,alumini., 45cmP- 728
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.667,84uKHNHSL01 Llumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000K placa de fixació i porta Espanyola, coberta plana i
difusor de metacrilat transparent cilíndric.precablejat, amb equip electromagnètic, tensió
d'alimentació 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lames negres i sense regulació. lluminàriaClasse I, IP54
en el grup òptic, IP44 en el grup elèctric i IK10. Acabat estàndard en Acer Galvanitzat pintat
DGCLAS. 

P- 729

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.923,39uKJAB1F11 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i
aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 730

(MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €127,94uKJM12407 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal

P- 731

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €131,41uKK234216 Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre
tubs

P- 732

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €160,90uKK235216 Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre
tubs

P- 733

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €170,16uKK611190 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de
polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de
poliuretà

P- 734

(CENT SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €64,61uKM112121 Subm. i col. de detector de fum òptic, detecció analògica amb algorismes de processament dels
senyals captats pel detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora
funcions de test manual i automàtic i adreçament manual decádico, disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx.
60-80 m2. S'inclou base B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

P- 735

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €179,18uKM112123 Sum. i col. de mòdul control direccionable, amb 6 circuits de sortida en forma de relé. Per a
l'activació de portes, comportes tallafocs, atur d'ascensors, etc S'inclou caixa plàstica V0
multimódulos SMBW-V0 i pp de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 736

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 97

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,35uKM112124 Subm. i col. de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d'entrada supervisat per a la
monitorització d'equips d'alarma o de senyals tècniques que disposin de contacte lliure de tensió.
Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led d'indicació d'estat del mòdul i selector de
direcció decàdic (01-159). Certificat 0786-CPD-20342. S'inclou caixa de superficie M200SMB i p.p.
de material auxiliar de muntatge.

P- 737

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €368,23uKM112125 Subm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc IP55 (sonda catalítica) per a gas
Metà. S'inclou mòdul i  p.p. de material auxiliar de muntatge.

P- 738

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €100,68uKM112126 Sub. i col. de mòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d' entrada per la supervisió de senyals
analògiques de 4-20 mA procedents de detectors de gasos inflamables o tòxics. Incorpora
direccionament decàdic (1-99) i es connecta directament al llaç de comunicacions analògiques,
ocupant 3 direccions consecutives de detectors. Inclou caixa de plàstic per a muntatge en
superfície. Requereix alimentació auxiliar de 24 Vcc 22 mA (mòdul) + detector de gas. Dimensions
en mm: 125 (ample) x 85 (alt) x 60 (fons).

Totalment instal·lat, programat i funcionant. S'inclou  p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 739

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €53,65uKM112128 Subm. i col. de retenedor per a porta talla-focs de 50 kg/445N. Amb placa ferromagnètica, caixa i
polsador de desbloqueig. L'equip actua quan es deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. de
material auxiliar pel seu muntatge.

P- 740

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €68,83uKM112521 Sum. i col. de detector tèrmic d'alta temperatura 78º, analògic, per a ambients on existeixen canvis
bruscos de temperatura en certs períodes de temps, amb funcions de test manual, automàtic i
adreçament decádico (01-99), amb dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per indicador
remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx. 20-30 m2. S'inclou base B501AP i p.p. de
material auxiliar de muntatge.

P- 741

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.656,20uKM12A047 Sum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica, de 2 llaços no ampliable. Compleix
normativa europea EN-54. Sistema compacte amb font d'alimentació de 3 A incorporada i capacitat
de 2 llaços de detecció intel · ligent, 4 circuits d'entrada i sortida configurables i programables i 2
circuits de 24 Vcc per a alimentació d'equips extermos. Inclou els algorismes AWACS per realitzar
la gestió i el control dels sensors làser VIEW de detecció ultra ràpida. S'inclouen dues bateries
PS-1212 de 12V. 12 Ah, material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.

P- 742

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €95,53uKM132313 Sum. i col. de sirena exterior, bitonal òptic-acústica de color vermell amb rètol de ´´FOC´´, potència
de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 743

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €57,42uKM132314 Sum. i col. de sirena interior analògica de color vermell. Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. Amb aïllador
incorporat. S'inclou base B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

P- 744

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €57,01uKM1421D3 Sum. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa per a sistema analògic intel ·
ligent. Adreçament simple mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat
de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i
material auxiliar de muntatge.

P- 745

(CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €415,07uKM237BBG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb
porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer
pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar
encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge

P- 746

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €1.068,89uKM241A2D Sum. i Col. de Kit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54 i EN12094. inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base de muntatge.
S'inclou cable bus d'unió entre els elements de camp i la central i pp d'accessoris per al seu
muntatge. Inclou mitjans auxiliars.

P- 747

(MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.377,37uKM241A2E Subm. i col. de cilindre modular de 80 litres de capacitat FORCE 500 SEVO SYSTEMS o similar,
soldat, amb acabat RAL 3002, certificat TPED, equipat amb disc de ruptura, vàlvula de
manteniment, tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb tap de seguretat davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa pressió UL / FM / CE, amb carcassa
de protecció contra cops. C / NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a cilindre. connexió NPT
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 748

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €62,71uKM241A2F Subm. i col. d'agent extintor carregat i pressuritzat carregat a fàbrica.
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 749

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €86,49uKM241A2G Subm. i col. difusor lateral 180º 1´´
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 750

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €61,55uKM241A2H Subm. i col. difusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 751

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €96,93uKM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 752

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €132,36uKM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 753

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €44,01uKMD1PF11 Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra
animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment

P- 754

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €46,42uKMD2PF12 Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma
i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat

P- 755

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €659,80uKMD3PF10 Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada

P- 756

(SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1,34mKMD62423 Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tubP- 757
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €29,28uKMDW100C Pany elèctric de clau tubular, muntat en caixaP- 758
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €324,66uKMDWPF02 Kit teclat Components: Placa tecles amb dimensions S1 (145x130 mm.), Caixa d'encastar S1
(132x122x40 mm.) I alimentador ATF-12. , muntada superficialment i posada en servei

P- 759

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,98uKMSB3151 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 760

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,01uKN111547 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment

P- 761

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €12,71uKN111557 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment

P- 762

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,33uKN111567 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

P- 763

(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €25,47uKN111587 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment

P- 764

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €12,13uKN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 765

(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €33,14uKN314728 Subm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033.P- 766
(TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €13,43uKN315727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 767

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,32uKN316727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 768

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,23uKN317727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 769

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €30,50uKN318727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 770

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €32,01uKN421697 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca, muntada superficialment

P- 771

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €77,67UKN71C101 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL.
ROSCA FEMELLA 1/2´´ PN16. KVS 1.6, DP 250 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL
220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 772

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €81,83UKN71C102 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL.
ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16. KVS 2,5. DP 100 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL
220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 773

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €123,27UKN71C103 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL.
ROSCA FEMELLA 1´´ PN16. KVS 4. COS DP 100 KPA. EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL
220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 774

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €574,79UKN71C507 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR
PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1 1/2´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE
LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA
TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA
DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 22 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ
(KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 5VA.
COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT 65
SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE
POSICIÓ. COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT
I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 775

(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €25,98uKN811597 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 776

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €30,60uKN8115A7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 777

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €42,25uKN8115B7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 778

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €16,57uKN811677 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 779

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €128,38uKN8L35H4 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides,
DN 250 (per a tub de 250 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

P- 780

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €57,69uKNC11010 Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en metall, amb
preajust de cabal, preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

P- 781

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €63,38uKNC11020 Valvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en metall, amb
preajust de cabal, preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

P- 782

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €71,83uKNC11030 Valvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en metall, amb
preajust de cabal, preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

P- 783

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €177,85uKNC11060 Valvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en metall, amb
preajust de cabal, preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

P- 784

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €770,76uKNC11062 Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica, DN-32. Cos de bronze, PN-10, connexió roscada i
amb via de recirculació. Temperatura màxima de treball 90 ºC. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 785

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,01uKNE15304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialmentP- 786
(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €29,35uKNE17304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialmentP- 787
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €34,40uKNE18304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialmentP- 788
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €48,92uKNE19304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialmentP- 789
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,43uKNF51627 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´,
tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

P- 790

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,84uKNG1U030 Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G
1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

P- 791

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €50,10uKNG1U050 Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

P- 792

(CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €89,49uKNG1U060 Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle
G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

P- 793

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €188,79uKNG1U070 Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G
2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

P- 794

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €233,23uKNG1U080 Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle
G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

P- 795

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €192,46uKNG6A264 Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

P- 796

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.625,15uKNL11254 Sum. y col. de bomba inline doble de rotor seco. Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.
Se incluye conexión eléctrica, bridas, juntas, tornillos y material auxiliar de montaje.

P- 797

(MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €2.009,11uKNL11256 Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec
Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material auxiliar de muntatge.

P- 798

(DOS MIL NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €1.562,12uKNL11257 Sum. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regulació electrònica.
característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.
S'inclouen brides, juntes, cargols, connexió elèctrica i material auxiliar de muntatge.

P- 799

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1.069,07uKNL11258 Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit 
Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de muntatge. (B-07)

P- 800

(MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €64,31uKP11AG10 Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 790
MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 801

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €26,53uKP11F100 Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany
1 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 802

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €143,91uKP11P3A0 Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 85 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides,
fixada mecànicament

P- 803

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.839,11uKP12TE01 Equip de capçalera format per;
* 1 un 549812 T12 ALIMENTACION CONMUTADA 60W 24V-2,5A
* 1 un 508212 T12 AMP. FM 88...108MHz G35dB Vs114dBƒÊV
* 10 un 5086122121 T12 AMP. TDT 470..862MHz G50dB Vs125 C21-21
* 1 un 5069 COFRE C/ CERRADURA 648mm 14 MOD T12/ T05
* 1 un 5629 T.0X ALIMENTACION CONMUTADA 120W 24V-5A
* 3 un 563101 T.0X DVBS/ S2- COFDM 
* 1 un 7234 PROGRAMADOR UNIVERSAL 
* 1 un 5072 COFRE C/ CERRADURA 498mm 10 MOD T12/ T05 
* 9 un 4061 CARGA TERMINAL ´´F´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4087 CARGA TERM. ´´EasyF´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4171 CONECTOR ´´F´´ROSCADO C/ JUNTA (COAX.T100)

P- 804

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €22,32uKP141222 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà,
encastada

P- 805

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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 €303,89uKP15TE02 Derivadors format per;
* 1 un 542703 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 21dB B
* 2 un 542603 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 16dB A
* 4 un 544402 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 12dB TA
* 1 un 5492 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 6D 16dB TA
* 6 un 544502 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 16dB A

P- 806

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €105,56uKP1Z15E0 Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base
plana, incloses les peces especials de fixació

P- 807

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €358,46uKP1ZB710 Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m de d'alçària, fixat a
una base plana, incloses les peces especials de fixació

P- 808

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €56,38uKP1ZQ040 Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix , fixat a
la paret, incloses les peces especials de fixació

P- 809

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.517,54uKP22PF98 Sistema de videoporter munt. format per:
* 2 un Kit vídeo digital Visualtech 5H Color Compact S1 1 línia Components: Placa digital Compact
T S1 101 amb mòdul àudio / vídeo Color digital Visualtech 5H, mòdul de control digital Visualtech
5H, 1 polsador i dimensions S1 (145x130mm), caixa encastar S1 (132x122x40 mm ), alimentador
ATF-98 i 1 monitor Compact Blanc Digital Color amb mòdul de connexió no Coaxial / Visualtech.
VP706101

* 4 un Placa Compact digital T S1 101 ´´Disposa d'una finestra per a ubicació d'un mòdul d'àudio,
àudio / vídeo, targeter panoràmic o mòdul lector de proximitat. Compatible amb sistema digital i
Visualtech. Distribució 1 columna / 1 fila: 1 polsador. Acabat en alumini. Requereix mòdul de
control. ´´ PE421101

* 4 un Caixa d'encastar placa S1 132x122x40 mm PE105511

* 3 un Mòdul àudio / vídeo Color Visualtech 5H placa Compact ´´Mòdul d'àudio / vídeo compatible
amb sistema digital Visualtech per placa Compact08. Mòdul d'àudio amb una impedància d'altaveu
de 8 ohms, una potència de -86 dB i una sensibilitat del micròfon de -38 dB (0dB = 1V / 1Pa). Mòdul
de vídeo en color amb un sensor CCD de 1/3 ´´´´, una resolució de 450 TVL i una sensibilitat de 0,1
LUX. ´´ VP509066

* 1 un Mòdul àudio Visualtech i mòdul control Visualtech 5H Compa PE509080
 
* 3 un Mòdul de control digital Visualtech Gestiona el funcionament del sistema: àudio, vídeo, i
control de comunicacions. Element necessari per al funcionament de les plaques digitals Visualtech
F ó FV. PE505021

* 4 un Font d'alimentació ATF-12 S'utilitza com alimentador principal en instal·lacions de porter
analògiques, i com alimentador auxiliar en instal·lacions digitals / Visualtech, per donar tensió a les
bombetes d'il·luminació dels targeters i els obreportes del corresponent accés. Muntatge en carril
DIN. PE203005

* 5 un Selector de vídeo Universal SV-U Circuit commutador de 2 entrades i 1 sortida. Permet
seleccionar el senyal de vídeo de la càmera activa a instal·lacions amb dos accessos de
videoporter. Compatible amb coaxial i parell trenat.

P- 810

(MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €12.904,49uKP23ALD1 Sistema Pacient-Infermera format per:
* 4 un lloc de control telefon IP 6 linies TFI-161
* 42 un Unitat de llit - 2 botons i 1 connector famella (DIN-8) LLC-202
* 42 un Pera trucada 1 botó trucada - cable 2m clanc amb connector mascle (DIN-8) LLC-210
* 8 un CENTRAL MULTI HABITACIÓ IP - 32 entrades / sortides digitals, 1 port Ethernet i 1 port
RS-485 - Muntatge en carril DIN CHC-120
* 3 un ALIMENTADOR 24V-5A FAC-070
* 1 un Unitat de control Central SRG-120
* 8 un LLICENCIA  CHC-12x SWG-051
* 1 un LICENCIA SERVIDOR - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-100
* 1 un CONFIGURACIO DE SISTEMA A FÀBRICA  IPP-303
* 8 un CONFIGURACIO DE DISPOSITIVO A FÀBRICA  IPP-305
* 4 un Switch (24p no PoE) UBIQUITI US-24-60W UNIFI.
* 7 un UNITAT DE WC - 1 TIRADOR 2M amb sistema antiestrangulament, 1 Botó de trucada
infermera i 1 Botó de cancel·lació LLC-121
* 1 un CODIFICADOR IP / TRANSMISSOR UHF BUSCA PAG-010
* 1 un ANTENA UHF OMNIDIRECCIONAL 200W PAG-012
* 3 un BUSCAPERSONAS UHF PAG-020
* 1 un LICENCIA SERVIDOR INTEGRACION BUSCAPERSONAS - ALCAD NURSE CALL 3.x.x
SWG-180
* 3 un LICENCIA PAGER INTEGRACION BUSCAPERSONAS - ALCAD NURSE CALL 3.x.x
SWG-185
Col·locat, instal·lat i posada en servei

P- 811

(DOTZE MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,34mKP271203 Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat
en tub

P- 812

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €541,77uKP31PF56 Amplificador de potència 120W Sortides de 100, 70 V i 8 ohms, entrada de línia balancejada i
entrada de 100 V per a funcionament esclau en línia. col·locat

P- 813

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €511,96uKP31PF62 Amplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM. col·locatP- 814
(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.052,30uKP32PF01 Controlador 240 W + Micròfon Emergència. Controlador bàsic de 6 zones ampliables fins a 60.
Amplificador de potència incorporat de 240 W. Possibilitat de difusió de missatges digitals
pregravats. micròfon de emergència en el panell frontal, 16 nivells de prioritat, inclòs el
d'emergència. Control de volum individual per música a cada zona. Sortides i entrades de control
estàndard i d'emergència. Compleix Normativa EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation). ´´
col·locat

P- 815

(DOS MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €193,15uKP331001 Pupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb micro omnidireccional amb flexo, senyal
d'avís tipus ding-dong, capacitat de donar missatges d'1 a 5 zones de forma simultània, amb
selecció de la zona per teclat numèric, amb un màxim de 100 zones, display de nombre de zones
trucades, polsador per a enviar missatges amb indicador lluminós, instal·lat

P- 816

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €44,63uKP351020 Altaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta, potència 3 w (rms), pressió acústica
de 91 db a 3w i 1m, de color blanc, instal·lat encastat al sostre

P- 817

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,73mKP413324 Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en
tub

P- 818

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €1,73mKP415424 Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en
tub

P- 819

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,77mKP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 820

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,77mKP434A50 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 821

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,83uKP43C431 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

P- 822

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,08mKP49U010 Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

P- 823

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €20,01uKP7311E2 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

P- 824

(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €2.688,71uKP74RA45 Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat. format per:
* 1 un safata soport
* 6 un panell equipat 24 RJ45 cat6a UTP
* 1 un panell telefonia 50 ports
* 10 un panell guia fuetons frontal
* 1 un regleta 8 presses schuko
* 1 un entrada cables
* 1 un entrada cables ventilació
* 121 un Fuetons RJ-45 Cat. 6A L=2m

P- 825

(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €354,68uKP7EW100 Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes
omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

P- 826

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €107,25uKPA1TL51 Càmera bullet HDCVI 2MP 1080p 3,6mm IR 30m IPP. Càmera impermeable. sensor 1/2.7 ´´CMOS
IRC25/30ips @ 1080p Lente fija 3,6´´. Longitud máx IR 30m 24 leds Alim. 12Vdc interior/exterior. 3
ejes. Distancia transmision hasta 240m cable coaxial RG-59. Dimensiones ø70mmx165mm
S'inclou font d'alimentació 12V i connector BNC CRIMPAR RG-59

P- 827

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €187,94uKPA6TL20 Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta
8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de
sobretaula, instal.lat

P- 828

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €345,55uKPACTL47 Videogravador Tri-hibrid 4 canals (2 IP) 1080P@25ips 1 HDMI HDCVI S2: soporta vídeo analógico
960H, HDCVI y 2 canales IP (hasta 1080P y 8Mbps a repartir). Grabación a tiempo real todos los
canales en resolución 1080P. Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales. Capacidad
máxima de hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web. Cliente móvil. Cliente SmartPSS
(XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras,
vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas,
Playback sincronizado de 36ch. Dimensiones: 325mm x 255mm x 55mm (Mini 1U) Peso 0.5Kg.
Inclou Disc dur SATA de seguretat 1 Tb i connector BNC CRIMPAR RG-59

P- 829

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €94,48utKQBA1210 Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de
planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

P- 830

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €30,24UKR43L211 Subministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a 18 cm, amb arrel nuaP- 831
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €5.039,11uPAAU9985 Sum. i col. d'instal·lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal·lacions,
que inclou:
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors
elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació
de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per a aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.

P- 832

(CINC MIL TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €6.894,85uPAAUANE2 Subm. i col. de MONITORITZACIÓ (UNITAT TERMINAL REMOTA (REU)) amb la finalitat
d'obtenir informació de consums d'electricitat i de dades de temperatura i humitat tant interior com
exterior. Els consums es dividiran en il·luminació, climatització i força. Els equips instal·lats són els
següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus 485. Inclou 6 trafos d'intensitat TC6
400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb interfície RS485 i modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65) amb interfície RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
 * Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de Barcelona energia
Inclou posada en marxa.

P- 833

(SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €3.673,83UNPAAUCA01 Subm. i col. de cablejat i canalitzacions secundàries de control necessari per a tot el control
centralitzat format per:
* Cable de 2x1 mm2. per les entrades i sortides digitals.
* Cable de 3x1 apantallat per les entrades i sortides anal.lògiques.
* Cable de 3x1 ó 2x2 trenat i apantallat per a bus N2.
* Cable RG58 per a bus N1.
* bus bacnet. cable de 2 fils trenat i apantallat tipus belden 9182 o similar topología: bus. model:
bus bacnet. marca: controlli. 
Instal.lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de pvc corrugat en falsos sostres. es
considera l'aprofitament de safates existents.
S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge, caixes de derivació, tub de protecció blindat i tot el
material necessàri per el seu correcte funcionament. 

P- 834

(TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €361,97UNPAAUCL10 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de polipropilè PP50.
Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP40
S'inclou aïllament (gruix segons RITE), pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de
muntatge.

P- 835

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €273,77UNPAAUCL11 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de polipropilè PP32.
Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP25
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE), pintura de protecció i d'acabat i
material auxiliar de muntatge.

P- 836

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €402,11UNPAAUCL12 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de polipropilè Cu 40x42.
Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE), pintura de protecció i d'acabat i
material auxiliar de muntatge.

P- 837

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €1.534,28UNPAAUCLA8 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada d'acer negre de PP200.
Composició: 
- 8 Entrades / Sortides de PP63
S'inclouen aïllament d'acord amb el R.I.T.E. pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de
muntatge.

P- 838

(MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m214LMU14A Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer
galvanitzat, format per:
-muntatge de sostre amb perfil de xapa col.laborant d'acer galvanitzat de gruix
1,00 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de 2,8 m, 
-armadura per a sostres amb elements resistens industrialitzats ap500 sd
d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2, amb una
quantia de 1,50 kg/m2 d'armadura.
-armadura per a sostres amb elemenst resistents ap500 t amb malles
electrosoldades de de barres corrugades d'acer me 20x20 cm, 6 i 6 mm de d
b500t une-en 10080
-formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, ha-25/p/10/i de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 1  €50,30

Altres conceptes 50,30 €

m21652TAAI Subministre i col·locació de tabica de plaques de guix laminat sobre perfileria
de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària,
col.locats cada 40 cm, aplacat amb dues plaques de guix laminat de 13 mm
de gruix, fixada mecànicament. inclòs remat perimetral amb perfil metàl·lic,
tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta
amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès
fins  deixart totalment enllestit per a pintar.

P- 2  €25,87

Altres conceptes 25,87 €

u2DB1C027 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, alçada variable en 2 i 3 metres,
amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

P- 3  €1.285,56

Altres conceptes 1.285,56 €

ut44M1UE01 Estintolament tipus 1.1, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils UPN-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
una quantia de 32 kg/m, segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 4  €514,99

Altres conceptes 514,99 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

ut44M1UE02 Estintolament tipus 1.2, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 5  €552,96

Altres conceptes 552,96 €

ut44M1UE03 Estintolament tipus 1.3, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 44,00 kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 6  €576,64

Altres conceptes 576,64 €

ut44M1UE04 Estintolament tipus 1.4, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-200 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 50,60 kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 7  €734,31

Altres conceptes 734,31 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

ut44M1UE10 Estintolament tipus 2.1, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 32,00 kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x180 cm i de 8 mm
de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,8 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 8  €816,00

Altres conceptes 816,00 €

ut44M1UE11 Estintolament tipus 2.2, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x275 cm i de 8 mm
de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,75 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 9  €936,26

Altres conceptes 936,26 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

ut44M1UE12 Estintolament tipus 2.3, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 44,00 kg/m., segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160 cm i de 8 mm
de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 10  €864,93

Altres conceptes 864,93 €

ut44M1UE13 Estintolament tipus 2.4, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-240 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 66,40 kg/m, segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160 cm i de 8 mm
de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 11  €985,47

Altres conceptes 985,47 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

ut44M1UE14 Estintolament tipus 3.1, de paret d'obra ceràmica de 45 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 37,60 kg/m, segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 40x120 cm i de 8 mm
de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 12  €1.074,94

Altres conceptes 1.074,94 €

ut44M1UE16 Estintolament tipus 4.1, de paret d'obra ceràmica de 60 cm de gruix, formada
per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 37,60 kg/m. segons procesos d'execució, en les fases detallades
en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 55x120 cm i de 8 mm
de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <= 150 kn
de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós estintolaments
previs de la zona adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 13  €1.389,14

Altres conceptes 1.389,14 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m247CD6412 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color A, sistema d'aïllament
tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 , consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) ,
amb codi de designació segons la norma une - en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) -
tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 , euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125
kg / m3 i conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix
a dalt, a trenca - junts en relació amb la filera anterior, i seran adherides
mitjançant el morter monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament
tèrmic,base, compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines
redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius especials ; i
les següents característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > =
0.3 mpa , adherència sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg /
m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa , resistència a
compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de
compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a plana dentada de 10 x
10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats
inferiors a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió (
transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb
espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació
eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó
col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el nombre
d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment
es realitzarà el revestiment de les plaques aïllants amb base blanc aplicat en
dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre
alcalí resistent, malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g /
m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 /
2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter
regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de
reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el morter
regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un
mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines orgàniques ,
additius orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les següents
característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%),
adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm ,
color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de
cantonada, formació de junts , racons , arestes, queixals, brancals , llindes ,
rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

P- 14  €71,18

Altres conceptes 71,18 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m247CDU010 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color B, sistema d'aïllament
tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 , consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana mineral ( lm ) ,
amb codi de designació segons la norma une - en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) -
tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 , euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125
kg / m3 i conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files successives , de baix
a dalt, a trenca - junts en relació amb la filera anterior, i seran adherides
mitjançant el morter monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament
tèrmic,base, compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines
redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius especials ; i
les següents característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic > =
0.3 mpa , adherència sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg /
m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió > = 2 mpa , resistència a
compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de
compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a plana dentada de 10 x
10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats
inferiors a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió (
transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb
espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació
eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó
col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el nombre
d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment
es realitzarà el revestiment de les plaques aïllants amb weber.therm base
blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla
de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5 x
3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una
primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá
en fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el
morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ;
estuc fi deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà d'aplicar a mà
un mínim de 3 capes, i està compost a base de calç aèria, resines orgàniques
, additius orgànics i inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les següents
característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%),
adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de fins a 0.1 mm ,
color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de
cantonada, formació de junts , racons , arestes, queixals, brancals , llindes ,
rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

P- 15  €67,31

Altres conceptes 67,31 €
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M247CDUU02 Revestiment del sistema SATE, color A, sistema d'aïllament tèrmic per
l'exterior en façana amb dite 13/0836 , consistent en: 
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el revers de
compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a plana dentada de 10 x
10 mm, per a la seva aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats
inferiors a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió (
transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb
weber.therm espiga , ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló
amb certificació eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan sobre
suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el
nombre d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent.
posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques aïllants amb
weber.therm base blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm
) armat amb malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm malla 160 ,
amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de
resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a
elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter regularitzador de 1 -
2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es
cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador deixant una superfície
llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, weber.cal
flexible, que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i inorgànics ,
càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim d'aplicació d'1 mm en tres
mans. l'estuc ha de presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base
> 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i
granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils d'arrencada i de
cantonada, formació de junts , racons , arestes, queixals, brancals , llindes ,
rematades en les trobades amb paraments , revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

P- 16  €44,28

Altres conceptes 44,28 €

m24T4DMQCD55 Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm , de 6 i 6 mm de d i
una quantia de 0,06 m3 / m2 de formigó estructural hle - 25 densitat 1400kg /
m3 ( el formigonat es realitzarà respectant els temps d'assecat de resines i
ponts d'unió ), preparació de superfície mitjançant raig de sorra per tal d'
obtenir superfícies sòlides i posterior neteja amb aire comprimit , connectors a
biguetes mitjançant barres de diàmetre 6 mm, distribuïts segons detall d02 ,
amb una quantia aproximada de 8 connectors per m2 , units a biguetes en
obra mitjançant trepant previ i injecció de resina epoxica, imprimació en tota la
superfície de pont d'unió fins i tot zona de murs en contacte amb la capa de
compressió i en general tot tipus de treballs, inclou materials auxiliars
necessaris per a deixar estable durant tots els processos d'intervenció.
Inclou la p.p. de encofrat en zones singulars i en caps de vigueta per tal de
donar continuitat estructural al connector. 

P- 17  €22,22

Altres conceptes 22,22 €

uE21RARBR Arrencada d'arbre incloses les arrels, realitzat amb mitjans manuals i/o
mecànics, inclús el transport i acopi a lloc indicat per la df dels arbres en el
cas que s'haguin de replantar, i/o la posterior càrrega manual i mecànica de la
resta sobre camió o contenidor.

P- 18  €122,78

Altres conceptes 122,78 €

uE21RARBU Arrencada de línea d'arbusts, incloses les arrels, realitzat amb mitjans
manuals i/o mecànics i posterior càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

P- 19  €107,56

Altres conceptes 107,56 €
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m3E221U002 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzat
amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor

P- 20  €9,45

Altres conceptes 9,45 €

m3E222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 21  €7,68

Altres conceptes 7,68 €

m3E222B432 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 22  €8,59

Altres conceptes 8,59 €

m3E225277A Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

P- 23  €14,61

Altres conceptes 14,61 €

m3E2255J90 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 50 cm com a màxim

P- 24  €41,93

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens  €38,84100
Altres conceptes 3,09 €

m3E2422020 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb dúmper

P- 25  €4,41

Altres conceptes 4,41 €

m3E2R300H0 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

P- 26  €19,64

Altres conceptes 19,64 €

M3E2R34239 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t
carregat amb mitjans mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el
pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents,
retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.

P- 27  €14,03

Altres conceptes 14,03 €

M3E2R54239 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres
a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el cànon de
transport i d'abocament corresponents, retirada de la maquinària i neteja de la
zona de treball.

P- 28  €5,22

Altres conceptes 5,22 €

m3E2RA75A1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 29  €24,76

B2RA75A1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €23,58000

Altres conceptes 1,18 €
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m3E2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

P- 30  €3,31

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

 €3,15000

Altres conceptes 0,16 €

m3E2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 31  €26,26

B2RAUA01 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €25,01250

Altres conceptes 1,25 €

m3E2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 32  €36,54

B2RAUR01 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €34,80000

Altres conceptes 1,74 €

m3E2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 33  €25,76

B2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €24,53400

Altres conceptes 1,23 €

m3E2RA8960 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 34  €22,23

B2RAUR02 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper
i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €21,17500

Altres conceptes 1,06 €

m3E31522J4 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/20/iia, de consistència fluïda
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 35  €106,38

B065960A Formigó ha-25/f/20/iia de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

 €79,15600
Altres conceptes 27,22 €

m3E315UUB3 Subministre i col.locació de formigó per a reblert i protecció de tubs de
sanejament, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 36  €83,37

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €69,70700
Altres conceptes 13,66 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

kgE31B3000 Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

P- 37  €1,35

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00622
Altres conceptes 1,34 €

m2E31DD100 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonamentsP- 38  €26,74
B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,11322
B0A31000 Clau acer  €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,01990
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,28074
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,51800
B0DZA000 Desencofrant  €0,07410

Altres conceptes 23,53 €

m3E32515H4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
ha-25/b/20/iia de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

P- 39  €100,27

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

 €73,00650
Altres conceptes 27,26 €

kgE32B300P Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

P- 40  €1,45

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00744
Altres conceptes 1,44 €

m3E38519H3 Formigó per a traves i pilarets, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20, abocat amb cubilot

P- 41  €106,24

B065E81B Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa

 €90,87750

Altres conceptes 15,36 €

kgE38B3000 Armadura per a traves i pilarets ap500 s d'acer en barres corrugades b500s
de límit elàstic >= 500 n/mm2

P- 42  €1,38

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00744
Altres conceptes 1,37 €

m2E38DD100 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilaretsP- 43  €28,52
B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,11100
B0A31000 Clau acer  €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,18969
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,48492
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,51800
B0DZA000 Desencofrant  €0,07410

Altres conceptes 24,94 €

mE3D1G1A3 Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre amb menys
d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer
per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 127 mm de
diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment cem i
52,5 r

P- 44  €86,82

B0111000 Aigua  €0,04158
B0511801 Ciment pòrtland cem i 52,5 r segons une-en 197-1, en sacs  €5,18365
B3DB6D70 Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 127

mm de diàmetre i de 9 mm de gruix
 €25,82640

Altres conceptes 55,77 €
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uE3DZ2000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons

P- 45  €2.082,15

Altres conceptes 2.082,15 €

ME3DZB010 Enderroc de cap de micropiló de 160 mm de diàmetreP- 46  €21,20
Altres conceptes 21,20 €

m3E3F516H3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 47  €119,20

B065E81B Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa

 €95,20500

Altres conceptes 24,00 €

kgE3FB3000 Armadura per a enceps ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

P- 48  €1,32

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00744
Altres conceptes 1,31 €

utE3FBUC01 Connexió de micropilot a l'encep amb 4 barres corrugades d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, de 20 mm de diametre, fixades mitjançant soldadura a l'perfil
tubular, en el tram prèviament escapçat i net, per a la correcta adherència
entre l'armadura de l'micropilot i el formigó de l'encep.

P- 49  €31,67

Altres conceptes 31,67 €

m2E3FDD100 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsP- 50  €31,37
B0A31000 Clau acer  €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,01990
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,96984
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,51800
B0DZA000 Desencofrant  €0,09880

Altres conceptes 27,56 €

m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 51  €12,49

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, hl-150/p/10

 €6,61290
Altres conceptes 5,88 €

m2E3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 52  €12,31

B06NLA2B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20

 €6,44595
Altres conceptes 5,86 €

kgE4415115 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 53  €1,86

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,96000

Altres conceptes 0,90 €

kgE4415125 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

P- 54  €1,93
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B44Z502A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,03000

Altres conceptes 0,90 €

kgE4415315 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 55  €1,93

B44Z50AA Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,03000

Altres conceptes 0,90 €

kgE4435115 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 56  €1,83

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,96000

Altres conceptes 0,87 €

kgE443512D Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

P- 57  €1,81

B44Z5025 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,11000

Altres conceptes 0,70 €

kgE447UU67 Subministre i col.locació d'acer s275j0h segons une-en 10219-1, per a
estructura formades per peça simple, en perfils foradats conformats en fred
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb fixacions mecàniques i/o soldaduras 

P- 58  €2,33

B44ZL036 Acer s275j0h segons une-en 10219-1, format per peça simple, en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €1,14000

Altres conceptes 1,19 €

kgE44Z5A25 Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 59  €4,09

B44Z5A2A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,22000

Altres conceptes 2,87 €

m3E4511810 Formigó per a pilars, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 60  €111,89

B0657610 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

 €71,68350
Altres conceptes 40,21 €

utE451UDB3 Formació de daus de formigó HA-25/P/10/IIa, de dimensions 40x40 cm, de 20
cm d'alçada, per suport de pergola de coberta, amb 4 conectors al forjat en
forma de L, 

P- 61  €72,52

B065760C Formigó ha-25/p/10/iia de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
iia

 €2,30848
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B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús

estructural
 €2,84600

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,51800
Altres conceptes 65,85 €

m3E4531810 Formigó per a bigues, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 62  €104,74

B0657610 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

 €68,27000
Altres conceptes 36,47 €

m3E4581810 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 63  €108,32

B0657610 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

 €71,68350
Altres conceptes 36,64 €

m3E45C1810 Formigó per a lloses, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 64  €94,37

B0657610 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

 €69,63540
Altres conceptes 24,73 €

m3E45CJ8B3 Formigó, per a bancades, ha-25/p/10/iia, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 65  €107,61

B065760C Formigó ha-25/p/10/iia de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
iia

 €73,58280

Altres conceptes 34,03 €

kgE4B13000 Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

P- 66  €1,35

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00610
Altres conceptes 1,34 €

kgE4B35000 Armadura per a bigues ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

P- 67  €1,51

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01098
Altres conceptes 1,50 €

kgE4B83000 Armadura per a cèrcols ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

P- 68  €1,51

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00610
Altres conceptes 1,50 €

kgE4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

P- 69  €1,57

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01464
Altres conceptes 1,56 €

m2E4D1JA25 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars
de secció circular de 30 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 5 m

P- 70  €30,18

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,50116
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €1,20274
B0DFK110 Motlle circular de cartró, per a encofrat de pilars de diàmetre 30 cm i fins a 5

m d'alçària
 €16,47498

Altres conceptes 12,00 €
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m2E4D2DA23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist

P- 71  €36,80

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,22200
B0A31000 Clau acer  €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50864
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,25522
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,46016
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €3,03600

Altres conceptes 32,11 €

m2E4D3D505 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m

P- 72  €40,34

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,22200
B0A31000 Clau acer  €0,20414
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,40766
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,74014
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €3,30207
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €3,17400
B0DZA000 Desencofrant  €0,19760

Altres conceptes 32,09 €

m2E4D8D500 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de
directriu recta

P- 73  €73,53

B0A31000 Clau acer  €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,67694
B0D31000 Llata de fusta de pi  €38,30852
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,91576
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,58631

Altres conceptes 31,91 €

mlE4DAUP10 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de forjat durant el procés de la
retirada de xapa de compresió del forjat existent i/o formigonat, a 1/3 i a 2/3
del la llum del forjat, a una alçària <= 3 m, amb sopandas, dormientes i
puntals metalics. tot segons indicacions de la DF.

P- 74  €8,68

B0A31000 Clau acer  €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,16980
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,48492
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,68796
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €0,41400
B0DZJ0K6 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos  €1,34000

Altres conceptes 5,45 €

m2E4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi

P- 75  €35,11

B0A31000 Clau acer  €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,33660
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,48492
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,68796
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,51800
B0DZA000 Desencofrant  €0,09880

Altres conceptes 31,85 €
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m3E4F2UP01 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2, 
inclou la formació de connectors d'ancoratge amb les parets existents,
realitzat amb una barra d'acer corrugat de 10 mm de diámetre, col.locada amb
taladre de 10 cm de fondaria amb resina epoxica.
La realització de les caldrá respecta les especificacions d'execució previa als
processos d'enderrocs, es seguiran les indicacions de la DO realitzades
durant les visites d'obra. 

P- 76  €297,97

B0F1F2A1 Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €40,43520
Altres conceptes 257,53 €

dm3E4ZZU001 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i
sorra

P- 77  €1,65

B0716000 Morter expansiu  €1,33320
Altres conceptes 0,32 €

m2E5113351 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir

P- 78  €5,15

B0351000 Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm  €1,91070
Altres conceptes 3,24 €

m2E5Z1UC5F Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat de tota la superficie amb una
capa dura, aplanada i fratassada, formació de mitjes canyes amb morter de
ciment 1:6, col.locació de junta de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en
totes les entregues amb paraments verticals com a junt de dilatació. 

P- 79  €13,44

B7C2P200 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix  €0,15400
Altres conceptes 13,29 €

M2E5Z26DP1 Formació de pendents amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix promitg, amb acabat remolinat

P- 80  €11,72

Altres conceptes 11,72 €

m2E5Z26U01 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat

P- 81  €12,16

Altres conceptes 12,16 €

m2E5Z2FWKAUN9L Formació de rampa amb solera de supermaó de 500x200x40 mm ref.
CC01110 de la serie Supermaons de CALAF , col·locat amb morter mixt
1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort

P- 82  €20,06

B0F85240BN9L Supermaó espec.gran format, p/múltiples apl., 50x20x4cm, ref. CC01110 de
la serie Supermaons de CALAF

 €2,73000
Altres conceptes 17,33 €

MlE5ZD5DC4 Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix,
preformada i de 40 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions
mecàniques

P- 83  €19,71

B5ZD1DC3 Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de 40 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs

 €10,83240
B5ZZAEJ0 Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom  €0,40000

Altres conceptes 8,48 €

mlE5ZDUH0D Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic premsat sense
esmaltat, col·locada amb morter de ciment 1:6, i rejuntat amb beurada cg2
(une-en 13888)

P- 84  €16,24
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B0FJUH0D Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en
14411)

 €8,67000

Altres conceptes 7,57 €

uE5ZFUUQN Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària,
amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització. 

P- 85  €21,07

B5ZFQS00H5QN Gàrgola de 425 mm a 90º per a desguassar horitzontalment, de 100x100 mm
de secció, ref. 11080101 de la serie Auxiliars de TEXSA

 €17,43000
Altres conceptes 3,64 €

utE5ZH4EN7 Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

P- 86  €45,15

BD514EN1 Bonera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb tapa antigrava
metàl·lica

 €20,15000
Altres conceptes 25,00 €

uE5ZH5DJ4 Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 87  €42,32

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

 €1,04000
BD515DJ1 Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana

metàl·lica
 €16,83000

Altres conceptes 24,45 €

utE5ZZ110X Subministre i col.locació d'escala de gat homologada fixada a parament
vertical, per a salvar una alçada de 500 cm, amb dues potes en barres d'acer
galvanitzat de 32 mm de diàmetre, i graons de la mateixa configuració cada
40 cm. inclou anclatje amb tacs

P- 88  €526,70

BDN9700X Escala de gat homologada fixada a parament vertical, per a salvar una
alçada de 500 cm, amb dues potes en barres d'acer galvanitzat de 32 mm de
diàmetre, i graons de la mateixa configuració cada 40 cm. inclou anclatje
amb tacs

 €480,00000

Altres conceptes 46,70 €

utE5ZZUE01 Formació de estructura de suport de la xemeneia realitzat per una perfils
angulars en les cantonades unides per pletines i ancoratges a la obra de
fabrica del revestiment, acabat amb dues mans de pintura antioxidant, inclou
la fixació a elements portant, tot segons projecte,

P- 89  €757,61

BDN9UE02 Formació de estructura de suport de la xemenei realitzat per una perfils
angulars en les cantonades unides per pletines i ancoratges a la obra de
fabrica del revestiment, acabat amb dues mans de pintura antioxidant, inclou
la fixació a elements portant, tot segons projecte,

 €650,00000

Altres conceptes 107,61 €

m2E612B51S Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i,
segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:6, amb ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

P- 90  €36,45

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

 €5,61600
Altres conceptes 30,83 €

m2E612B51V Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 91  €40,17

B0111000 Aigua  €0,02156
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
 €1,86296

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

 €5,61600
Altres conceptes 32,67 €
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mlE612E102 Reconstrucció del brancal aristat en l'obertura de balconera, amb paret de
tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la
norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:6, amb ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

P- 92  €44,11

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

 €5,61600
Altres conceptes 38,49 €

m2E614H8AE Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter ciment 1:4

P- 93  €24,49

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1  €4,05022
Altres conceptes 20,44 €

m2E6184L1K Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

P- 94  €27,97

B0E244F1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €10,52744
Altres conceptes 17,44 €

kgE61Z300H Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

P- 95  €1,26

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00610
Altres conceptes 1,25 €

m3E61ZQ025 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de
blocs de morter de ciment

P- 96  €140,97

Altres conceptes 140,97 €

m2E652UP01 CV1.- Formació d'envà (composició 15/70/15), de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (a) de
15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix,
inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja, completament col.locat
i llest per pintar.

P- 97  €42,11

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €3,90600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €11,10340

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

 €3,74850
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
 €0,87824

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,27730
B7C9R8L0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,

de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

 €4,58350

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,04800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,16000

Altres conceptes 15,07 €
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m2E652UP02 CV2.- Formació d'envà (composició 13+13/48/13+13), de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques estàndard (a)
de 13 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de
gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució
d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

P- 98  €51,52

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CC1310 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €19,40520

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €3,12375
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
 €0,82834

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,27730
B7C9H5M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,

de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

 €2,62650

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,04800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,16000

Altres conceptes 16,02 €

m2E652UP03 CV3.- Formació d'envà Ei-90, (composició 15F+15F/48/15F+15F), de plaques
de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques de 15
mm de gruix, tipus resistent al foc (f), a cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w
de 40 mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació,
execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

P- 99  €85,72

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CCUI10 Placa de guix laminat resistent al foc (f) i gruix 15 mm, segons la norma

une-en 520
 €51,50000

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €3,12375
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
 €0,82834

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,27730
B7C9R5L0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,

de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

 €3,10030

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,04800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,16000

Altres conceptes 17,65 €

m2E652UP04 CV4.- Formació d'envà Ei-180, (composició 13F+13F+13F/70/13F+13F+13F),
de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 3
plaques de 13 mm de gruix, resistents al foc (f), a cada cara del envà, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig
auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

P- 100  €117,03

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €9,11400
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B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CCUI10 Placa de guix laminat resistent al foc (f) i gruix 15 mm, segons la norma

une-en 520
 €77,25000

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

 €3,74850
B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70

mm d'amplària
 €0,87824

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,55460
B7C9H8M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,

de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

 €3,30630

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,04800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,16000

Altres conceptes 19,63 €

m2E652UP05 CV5.- Formació de trasdosat (composició 15/48), de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (a)
per una cara de 15 mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, amb
paper kraft, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació,
execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

P- 101  €35,81

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €5,55170

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €3,12375
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
 €0,82834

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,27730
B7C9R5L0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,

de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

 €3,10030

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,04800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,16000

Altres conceptes 13,69 €

m2E652UP4D Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa de ciment Portland de 12,5x1200x2400 mm, o equivalent,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

P- 102  €46,16

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €3,90600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CCUP4D Placa de ciment Portland Aquapanel Outdoor ´´KNAUF´´ de 12,5x1200x2400

mm, o equivalent
 €21,93900

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €3,12375
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
 €0,82793

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,27730
B7C9R5L0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,

de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

 €3,10030
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B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,04800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,08000

Altres conceptes 10,52 €

m2E652UP50 CV3.2..- Formació de trasdossat ei-90, (composició 15F+15F+15F+15F/48),
de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 4
plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent al foc (f), a uns cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig
auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar.

P- 103  €81,35

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CCUI10 Placa de guix laminat resistent al foc (f) i gruix 15 mm, segons la norma

une-en 520
 €51,50000

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €3,12375
B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48

mm d'amplària
 €0,82834

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,27730
B7C9R5L0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,

de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

 €3,10030

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,04800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,16000

Altres conceptes 13,28 €

m2E66EUU31 Desmuntatge de mampara existent amb doble panell aglomerat de 19 mm,
amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

 

P- 104  €11,39

Altres conceptes 11,39 €

utE6MEU115 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 202x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 105  €470,03
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B6MZE01 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 210x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €409,50000

Altres conceptes 60,53 €

utE6MEUZ34 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 106  €331,96

B6MZE34 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), tipus
enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent, fabricat amb xapa d'acer
polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €278,00000

Altres conceptes 53,96 €

utE6MEZ015 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 180x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 107  €416,80
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B6MZE30 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 184x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €358,80000

Altres conceptes 58,00 €

utE6MEZ016 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 180x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 108  €398,37

B6MZE31 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 180x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior. S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €341,25000

Altres conceptes 57,12 €

utE6MEZ017 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 166x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 109  €388,13
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B6MZZ032 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 166x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior. S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €331,50000

Altres conceptes 56,63 €

utE6MEZ018 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 110  €331,96

B6MZZ033 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament per la
formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €278,00000

Altres conceptes 53,96 €

utE6MEZ019 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x65 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 111  €234,31
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 25

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B6MZZ40 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), tipus

enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent, fabricat amb xapa d'acer
polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 100x65 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €185,00000

Altres conceptes 49,31 €

utE6MEZ020 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 170x185 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 112  €549,31

B6MZZ41 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 170x185 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €485,00000

Altres conceptes 64,31 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 26

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utE6MEZ021 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 113  €446,41

B6MZE07 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €387,00000

Altres conceptes 59,41 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utE6MEZ022 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 85x115 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 114  €265,81

B6MZE08 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 85x115 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €215,00000

Altres conceptes 50,81 €

utE6MEZ023 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 172x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 115  €410,66

B6MZZU43 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), tipus
enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent, fabricat amb xapa d'acer
polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 172x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €352,95000

Altres conceptes 57,71 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utE6MEZ024 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 116  €412,55

B6MZEZ44 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €354,75000

Altres conceptes 57,80 €

utE6MEZ025 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 196x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 117  €456,91

B6MZZ50 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 196x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €397,00000

Altres conceptes 59,91 €
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utE6MEZ026 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 102x125 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 118  €273,79

B6MZE12 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 102x125 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €222,60000

Altres conceptes 51,19 €

utE6MEZ027 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 510x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 119  €1.102,71

B6MZZ45 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 510x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €1.012,05000

Altres conceptes 90,66 €
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utE6MEZ028 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 165x100 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 120  €381,31

B6MZE14 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 165x100 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €325,00000

Altres conceptes 56,31 €

utE6MEZ029 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 74x80 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 121  €286,81



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 31

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B6MZE15 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 74x80 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €235,00000

Altres conceptes 51,81 €

utE6MEZ030 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 435x130 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 122  €930,72

B6MZZ60 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 435x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €848,25000

Altres conceptes 82,47 €

mlE6MEZ031 Subministre i col·locació de xapa de remat per lindes i escopidor, fabricat amb
xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de
500 mm, amb aïllament, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 123  €37,49

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 32

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B6MZE17 Xapa de remat per lindes i escopidor,fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm

de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el
ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 500 mm, amb
aïllament, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i
exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €26,17000

Altres conceptes 11,32 €

utE6MEZ050 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 106x215 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 124  €378,68

B6MZEZ50 Marc perimetral fabricat amb xapa de 2 mm de gruix mbc-7275 i lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar amb un desenvolupament max.
de 625 mm - de mida total de base 100*215 cm, amb aïllament perimetral,
inclou fixacions mecaniques, sellats, impermeabilitzats i accesoris.

 €322,50000

Altres conceptes 56,18 €

utE6MEZ051 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 102x120
cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester
al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

P- 125  €482,45

B6MZU002 Reixa de tancament de dimensions de 102x120 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el
ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral. 

 €430,00000

Altres conceptes 52,45 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 33

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utE6MEZ052 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 160x220 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 126  €581,86

B6MZEZ51 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 160x220 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €516,00000

Altres conceptes 65,86 €

utE6MEZ053 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 120x250 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 127  €604,96

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 34

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B6MZEZ53 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 120x250 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €538,00000

Altres conceptes 66,96 €

utE6MEZ054 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 160x210 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 128  €569,26

B6MZEZ54 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 160x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €504,00000

Altres conceptes 65,26 €

utE6MEZ055 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 129  €354,27



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 35

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B6MZEZ55 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €299,25000

Altres conceptes 55,02 €

utE6MEZ056 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 135x210 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 130  €453,50

B6MZEZ56 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 135x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €393,75000

Altres conceptes 59,75 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 36

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utE6MEZ057 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 90x210 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 131  €354,27

B6MZEZ57 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 90x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €299,25000

Altres conceptes 55,02 €

utE6MEZ058 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de dimensions
segons planos peça arrencada, col·locat lleugerament inclinat cap a la
l'exterior, formació de encastament per la formació de les guies de les
persianes. S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva col·locació,
suports, fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 132  €370,81



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
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B6MZEZ58 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €315,00000

Altres conceptes 55,81 €

utE6MEZ060 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 85x105 cm,
fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al
forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

P- 133  €345,17

B6MZU003 Reixa de tancament de dimensions de 85x105 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el
ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral. 

 €314,00000

Altres conceptes 31,17 €

utE6MEZ061 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 165x100
cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester
al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

P- 134  €624,47

B6MZU004 Reixa de tancament de dimensions de 165x100 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el
ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral. 

 €580,00000

Altres conceptes 44,47 €

utE6MEZ063 Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de 100x65 cm,
fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al
forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

P- 135  €254,87

B6MZU001 Reixa de tancament de dimensions de 100x65 cm, fabricat amb xapa
perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb el
ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral. 

 €228,00000

Altres conceptes 26,87 €

utE6MEZ852 Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals, llindes i
escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x215 cm, amb
aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

P- 136  €362,93
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B6MZZ85 Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa

d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al
forn de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament màxim
de 625 mm, de dimensions 100x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els elements auxiliars
per a la seva col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 €307,50000

Altres conceptes 55,43 €

m2E763UA0L Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una làmina de cautxo
sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de gruix, amb reforç lineal de
membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb
adhesiu de cautxú sintètic, fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta autoadhesiva, de
cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa imprimació amb base disolvent.

P- 137  €23,10

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €0,30300
B7611A00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2  €1,85400
B7621600 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2

i gruix 1 mm
 €13,87100

Altres conceptes 7,07 €

m2E7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a
190 g/m2, col·locat sense adherir

P- 138  €3,09

B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140
a 190 g/m2

 €1,41900
Altres conceptes 1,67 €

m2E7B11E0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2,
col.locada no adherida

P- 139  €2,15

B7B11E00 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2  €1,06700
Altres conceptes 1,08 €

m2E7B11E10 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2,
col.locada no adherida

P- 140  €2,15

B7B11E00 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2  €1,06700
Altres conceptes 1,08 €

m2E7B11M0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2,
col.locada no adherida

P- 141  €2,30

B7B11M00 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2  €1,21000
Altres conceptes 1,09 €

m2E7B21A0L Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2, col·locada no adheridaP- 142  €1,38
B7711A00 Vel de polietilè de gruix 50 μm i de pes 48 g/m2  €0,17600

Altres conceptes 1,20 €

m2E7C2UE08 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps)
une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa, resistència tèrmica
>=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w,
de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense
adherir.

P- 143  €11,29

B7C2UE08 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a
compressió >=300 kpa, resistència tèrmica >=1,76 m2k/w,
transmitància=0,034W/mK, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat.

 €7,80150
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Altres conceptes 3,49 €

m2E7C765F2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb
una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 db, i una
resistència a la compressió > 21 kpa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

P- 144  €3,96

B7C76585 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb una millora a
l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 db, i una resistència a la
compressió > 21 kpa

 €1,89200

B7CZ2P05 Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària  €0,36036
Altres conceptes 1,71 €

m2E7C9UBC4 Suministr i col.locació de revestiment horitzontal de llosa de la planta primera
amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W i revestiment
de vel negre, col·locada amb fixacions mecàniques.

P- 145  €19,44

B7C9TBC0 Placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66
a 85 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035
W/mK, resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W i revestiment de vel negre

 €14,35350

B7CZ1800 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a
màxim

 €1,17000
Altres conceptes 3,92 €

m2E7D8UP06 CV6.- Trasdossat autoportant amb resistència a el foc EI 120, segons
UNE-EN 1364-1, sistema Extradossat Independent Promatect-100
´´PROMAT´´, de 98 mm de gruix, format per placa de silicat càlcic tipus
tallafoc de 25 mm de gruix, formant per dues plaques tipus tallafoc de 25 mm
de gruix, cargolades directament a una estructura autoportant d'acer
galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats a terra i a
l'sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm de gruix amb una modulació
de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat de
l'parament vertical. Fins i tot fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta per al tractament de
juntes i massilla intumescent Promaseal-A ´´PROMAT´´. El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars tant amb la llosa de l'escala com amb
el retall pel graonat. tot segons projecte.

P- 146  €106,26

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,40000
B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48

mm d'amplària
 €1,70000

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €6,64000
B7D62L41 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 25 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870
kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria

 €82,63500

B7DZE100 Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de
silicat càlcic

 €1,22220
Altres conceptes 13,66 €

m2E7D9UA14 Cel ras continu amb una resistència al foc R-180 format per plaques de silicat
càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una
densitat de 870 kg/m3

P- 147  €78,02

B0A12000 Filferro acer galvanitzat  €0,48000
B7D62A41 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870
kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria

 €54,27000

B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €4,67000

Altres conceptes 18,60 €

mE7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6P- 148  €9,99
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Altres conceptes 9,99 €

m2E7Z1JWD2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb
morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat

P- 149  €32,72

Altres conceptes 32,72 €

mlE7Z1U1D0 Formació de canal encastada en solera per recollida de les aigues
d'escorrentia, amb un diametre aproximat de 10 cm, fet amb morter de ciment
1:6, inclou la p.p. de la embocadura per connexió amb la xarxa de desguas. 

P- 150  €12,87

Altres conceptes 12,87 €

m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat

P- 151  €19,65

Altres conceptes 19,65 €

m2E81126L2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

P- 152  €23,85

B0111000 Aigua  €0,01093
B8112GA0 Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons

UNE-EN 998-1, en sacs
 €1,15952

Altres conceptes 22,68 €

m2E81131D2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat

P- 153  €21,41

Altres conceptes 21,41 €

m2E81133E1 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

P- 154  €24,54

Altres conceptes 24,54 €

M2E81133E4 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 r

P- 155  €37,33

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

 €0,31065
Altres conceptes 37,02 €

m2E8122112 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en
13279-1

P- 156  €11,04

B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,09576
Altres conceptes 10,94 €

m2E8122312 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en
13279-1

P- 157  €13,21

B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,09576
Altres conceptes 13,11 €

m2E8122512 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1

P- 158  €15,99

B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,09576
Altres conceptes 15,89 €

mE81Z0402 Protecció d'aresta amb cantonera de pvc amb cantell rom de 3 mm, per a un
gruix de revestiment de 8 mm

P- 159  €4,12

B81ZU010 Cantonera de pvc per a arestes amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de
revestiment de 8 mm

 €1,68000
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Altres conceptes 2,44 €

m2E81Z5R40 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre
suport de formigó llis, formigó cel·lular i obra de fàbrica

P- 160  €3,30

B05Z5R21 Pont d'unió de resines per a l' adherència d'enguixats sobre suports
absorbents

 €0,50800
Altres conceptes 2,79 €

m2E8251333 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 161  €23,69

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

 €0,17340
B0711012 Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004  €1,42181
B0FH3173 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411)

 €10,74700

Altres conceptes 11,35 €

mE83EA482 Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura
d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de
48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

P- 162  €58,40

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €7,81200
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,31560
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €6,46800

B44ZB052 Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega, tallat a mida i galvanitzat

 €0,63525
B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48

mm d'amplària
 €12,25700

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €0,85490
B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques

de guix laminat
 €0,41595

B7C9H5M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3,
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

 €2,67750

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €2,09600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,06400

Altres conceptes 23,78 €

m2E83FU010 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa hidrofuga del
mateix gruix.

P- 163  €1,45

B0CCU010 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa hidrofuga del
mateix gruix.

 €1,38000
Altres conceptes 0,07 €

mlE83FUU10 Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons
projecte, realitzat amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada
sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

P- 164  €27,81

B0CCUU10 Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides segons
projecte, realitzat amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, col.locada
sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

 €22,50000

Altres conceptes 5,31 €
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M2E83KU101 Subministre i col.locació de revestiment pi de flandes encadellat, col.locat
sobre estructura de rastrells, amb un primer tractament autoclau incolor amb
el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua
i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. tot
segons projecte

P- 165  €152,46

B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable  €5,20000
B0K3C531 Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport

de tarima
 €26,34252

B0K3U101 Revestiment pi de flandes encadellat, col.locat sobre estructura de rastrells,
amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al
compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament
autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre
ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada ambients cara
sur, preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. tot segons
projecte

 €68,25000

Altres conceptes 52,67 €

m2E844F120 CH2.2.- Formació de faixes perimetrals, de mides a replantejar a obra, en el
cel ras per tal d'ajust del cel ras perforat, realitzat amb cel ras continu de
plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (ba), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 166  €37,24

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC1310 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €4,85130

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,61963
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,07560
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €4,67000

Altres conceptes 25,35 €

m2E844U220 CH1.- Subministre i col.locació de cel ras acústic continu de plaques de guix
laminat, rectilini rodo 8/18 R amb perforació tipus ordenada de 15%, amb vel
acústic, ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica
D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

P- 167  €59,04

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CCU220 Paques de guix laminat rectilini rodo 8/18 R amb perforació tipus ordenada

de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe
d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, 

 €20,80800

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,61963
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,07560
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €4,67000

Altres conceptes 31,19 €

m2E844UCC1 CH2.- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

P- 168  €33,40

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC1310 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €4,85130

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,61963
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B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,07560
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €4,67000

Altres conceptes 21,51 €

m2E844UCR6 CH3.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, placa hidrófuga, amb
acabat llis, 600x 600 mm i 15 mm de gruix , sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 169  €38,49

B844UCR6 Plaques de guix laminat, placa hidrófuga, amb acabat llis, 600x 600 mm i 15
mm de gruix , 

 €22,71150
B84ZUU60 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm

formada per perfils principals en forma de t invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

 €3,81100

Altres conceptes 11,97 €

m2E844UCR8 CH4.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions
a tota la superfície, 600x 600 mm i 15 mm de gruix amb classe d'absorció
acústica C segons la UNE-EN ISO 11654 , sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 170  €45,69

B844UCR8 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x
600 mm i 15 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la
UNE-EN ISO 11654 ,

 €28,84000

B84ZUR88 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €3,01790

Altres conceptes 13,83 €

utE84A7855 Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mmP- 171  €10,10
B6B17855 Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm  €3,85000

Altres conceptes 6,25 €

m2E84BU081 CH6.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície llisa de color
estàndard , amb cantell recte, de 300 mm d'ample i de llargada variable fina a
2500 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió col·locats
cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m
com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig de la placa i amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

P- 172  €51,71

B84B1MM1 Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a
estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió o vist amb perfil T de 24
mm, de 300 mm d'amplària i de llargària màxima <= 6000 mm, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc A2-s2, d0

 €27,78940
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B84ZPJ03 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de

2100x300 mm, formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió
col·locats cada 2,1 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6
amb tac, femella i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport
addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals i al perfil suport, inclòs
part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i
fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €3,71830

Altres conceptes 20,20 €

m2E84BUK83 CH6.2.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície perforada
de color estàndard, amb cantell recte, de 300 mm d'ample i de llargaria
variable fins a 2500 mm,, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb
estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil
pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional
col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

P- 173  €57,43

B84B2MM3 Banda d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell recte per a
estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió o vist amb perfil T de 24
mm, de 300 mm d'amplària i de llargària màxima <= 6000 mm, amb vel
acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0

 €33,23810

B84ZPJ03 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de
2100x300 mm, formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió
col·locats cada 2,1 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6
amb tac, femella i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport
addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals i al perfil suport, inclòs
part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i
fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €3,71830

Altres conceptes 20,47 €

m2E84HU080 Cel ras de tauler de partícules de tauler mineral hidrofug de 22 mm de gruix,
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 174  €42,62

B0A4U080 Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM  €1,24950
B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €5,94000
B0CU5820 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 10

mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc
B-s2, d0, acabat llis color gris, tallat a mida

 €12,85200

B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €4,67000

B84ZUB80 Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i
gruix 0,6mm

 €2,20500
Altres conceptes 15,70 €

utE84ZG1A0 Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50
cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

P- 175  €57,35

B84ZG1A0 Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat
formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció

 €43,14000

Altres conceptes 14,21 €
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m2E867FE01 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb
revestiment tipus hpl (high pressure laminated ), acabat ´´Woods´´,
clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb
acabat, color a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells,
tornilleria oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons, adhesiu. inclou enllatat amb rastrells de
hpl de color negre, de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb
morter adhesiu especial, disposició de panells, tant verticals com horitzontals,
segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

P- 176  €94,41

B867FE01 Sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high
pressure laminated ) , clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de
6 mm de gruix, amb acabat, color a escollir per df, segons carta de colors,
amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les
cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons de la casa
sika o equivalent adhesiu tipus sika bond t2 o equivalent. inclou enllatat amb
rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i
fixades amb morter adhesiu especial de la casa sika o equivalent, disposició
de panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte.

 €75,20000

Altres conceptes 19,21 €

m2E867FE02 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de parets amb
revestiment tipus hpl (high pressure laminated ) acabat ´´Larix´´, clasificació
bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat color
a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització vertical i
horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria
oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per absorvir
dilatacions i contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons adhesiu. inclou enllatat amb rastrells de
hpl de color negre, de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i fixades amb
morter adhesiu especialt, disposició de panells, tant verticals com horitzontals,
segons disseny de df. inclou aplicació de les normes cte.

P- 177  €94,41

B867FE02 Sistema integral de revestiment de parets amb revestiment tipus hpl (high
pressure laminated ) clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment fenòlic de
6 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df, segons carta de colors,
amb mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les
cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i contraccions de les tensions
del material. fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons de la casa
sika o equivalent adhesiu tipus sika bond t2 o equivalent. inclou enllatat amb
rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm, col.locades cada 30 cm i
fixades amb morter adhesiu especial de la casa sika o equivalent, disposició
de panells, tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte

 €75,20000

Altres conceptes 19,21 €

m2E867UB6C Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport
de cotó de 0,55 mm de gruix i 350 g/m2 de massa superficial, amb una
classificació al foc B-s1-d0, col·locat adherit

P- 178  €34,64

B0901000 Adhesiu en dispersió aquosa  €0,90600
B8671B6C Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,55 mm de gruix i 350 g/m2

de massa superficial
 €25,80900

Altres conceptes 7,93 €

m2E894BBJ0 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 179  €27,07

B89ZB000 Esmalt sintètic  €3,12630
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,54592

Altres conceptes 21,40 €
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m2E894UP01 Pintat exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 180  €15,72

B89ZPE00 Pintura plàstica, per a exteriors  €2,05000
Altres conceptes 13,67 €

m2E898DFM0 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

P- 181  €15,29

B89ZNE00 Pintura al silicat de potassa per a exteriors  €4,61448
B8ZAH000 Imprimació neutralitzadora acrílica  €5,00644
B8ZAM000 Imprimació fixadora acrílica  €0,63546

Altres conceptes 5,03 €

m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

P- 182  €4,88

B89ZPD00 Pintura plàstica, per a interiors  €1,12975
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 3,10 €

m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 183  €5,70

B89ZPD00 Pintura plàstica, per a interiors  €1,12975
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 3,92 €

ME8J3PR10 Subministre i col.locació de peça de remat de paviment de 30 cm d'amplada,
realitzat amb peces de formigo rectangular de 30x60 cm, de 7 cm de gruix,,
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, i reblert de junts amb sorra fina

P- 184  €16,18

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm  €0,29682
B9FA6102 Llosa de formigó per a paviments de 60x30 cm i 7 cm de gruix, de forma

rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt
 €6,15680

Altres conceptes 9,73 €

mlE8J9U001 Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb
metxes de connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació
col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la xapa de
coronament per col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

P- 185  €37,91

B5ZZAEJ0 Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom  €0,50000
B8J9UR01 Xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de

gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs,
acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes.

 €26,01000

Altres conceptes 11,40 €

mlE8J9U002 Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, de 25 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb
metxes de connexió en les juntes, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 186  €29,88

B5ZZAEJ0 Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom  €0,50000
B8J9UR02 Xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de

gruix, de 25 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs,
acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, col.locada amb fixacions mecàniques

 €18,36000

Altres conceptes 11,02 €
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mlE8J9U003 Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb planxa d'acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb
metxes de connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació
col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la xapa de
coronament per col.locació del remat sense perforacions, tot segons projecte.

P- 187  €34,17

B5ZZAEJ0 Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom  €0,50000
B8J9UR03 Xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de

gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs,
acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, col.locada amb fixacions mecàniques

 €22,44000

Altres conceptes 11,23 €

mlE8J9ULL3 Subministre i col.locació de dintell de paret suspesa en planta baixa,
realitzada amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn,
en color a escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes, inclou la
col.locació de tirants de suspensió, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 188  €31,36

B8J9ULL3 Dintell de paret suspesa en planta baixa, realitzada amb planxa d'acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb
metxes de connexió en les juntes, inclou la col.locació de tirants de
suspensió, col.locada amb fixacions mecàniques

 €22,95000

Altres conceptes 8,41 €

m2E936UUB1 Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, inclou la p.p. de
impermeabilització amb morter impermeabilitzant per penetració capilar
capil.lar de 2kg/m2.

P- 189  €30,29

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

 €10,77715
Altres conceptes 19,51 €

m2E93A14E0 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment
1:4

P- 190  €9,50

B7C2P100 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix  €0,01061
Altres conceptes 9,49 €

m2E9DC172D Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 191  €41,39

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en
13888, de color

 €1,28250
B0711024 Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004  €5,60320
B0FH5183 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma

rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup bia (une-en
14411)

 €15,32040

Altres conceptes 19,18 €

m2E9DC1M3F Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 192  €50,44

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en
13888, de color

 €1,28250
B0711025 Adhesiu cimentós tipus c2 ef segons norma une-en 12004  €5,67324
B0FHA172 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en
14411)

 €22,55220

Altres conceptes 20,93 €
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m2E9DCAM3B Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 193  €49,12

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en
13888, de color

 €1,28250
B0711020 Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en 12004  €4,41252
B0FHA172 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en
14411)

 €22,55220

Altres conceptes 20,87 €

m2E9P1TA02 Subministre i col.locació de paviment vinílic homogeni antilliscant de 2,5 mm
de gruix, antilliscant, amb classificació a l'us clase 3 / clase c al lliscament
segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes termosegellades en calent,
certificació iso 9001 i ecològica iso 14001 i emas, inclou part proporcional de
peces especials, tot segons plànols i detalls de projecte. acabat granit
multisafe. 
Inclou la part proporcional de retorn de socols en mitja canya, perfil de
transició de de cautxó, i les peces especials per trobada amb el revestiment.

P- 194  €53,43

B9P1VI02 Paviment vinílic homogeni antilliscant de 2,5 mm de gruix, antilliscant, amb
classificació a l'us clase 3 / clase c al lliscament segons cte, en rotlles de
25x2m, amb juntes termosegellades en calent, certificació iso 9001 i
ecològica iso 14001 i emas, inclou part proporcional de peces especials, tot
segons plànols i detalls de projecte. granit multisafe o equivalent. inclou la
part proporcional de retorn de socols en mitja canya.

 €44,67750

Altres conceptes 8,75 €

M2E9P72010 Subministre i col·locació del sistema impermeabilitzant de multicapa, amb la
aplicació de una imprimació selladora de poros, aplicació sellat de juntes i
fisures, aplicació d'una primera capa de la membrana impermeabilitzant,
previament barrejat amb mariseal speed cat, per un secat ràpid, després una
capa i nova aplicació per últim aplicar una capa d'acabat. 

P- 195  €21,90

B894C010 Quars de colors mastertop f11 (0,4-0,8 mm)  €3,96000
Altres conceptes 17,94 €

M2E9P76080 De granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada superficial
amb la rugositat aproximada de 2,0 mm, inclús neteja del suport tractat.
amidada la superfíe executada.

P- 196  €4,44

Altres conceptes 4,44 €

m2E9S1U020 Subministre i colocació de paviment de entremat electrosoldada antilliscant de
30x30 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat
en calent, de 30x2 mm, separades 30 mm entre si, amb marc perimetral
d'acer laminat UNE-eN 10025 S235JR, en perfil en L, fixat amb peces de
subjecció, Especejament de les peces segons replans de projecte,
comprovació de mides a obra.

P- 197  €88,04

B0B5U020 Paviment de entremat electrosoldada antilliscant de 30x30 mm de pas de
malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x2 mm,
separades 30 mm entre si, amb marc perimetral d'acer laminat UNE-eN
10025 S235JR, en perfil en L, fixat amb peces de subjecció, Especejament
de les peces segons replans de projecte, comprovació de mides a obra.

 €60,71850

Altres conceptes 27,32 €

utE9S1UU01 Subministre i col.locació de graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x300 mm, col·locat sobre
estructura de suport, amb estructura de suport amb ´´L´´, tot el conjunt d'acer
galvanitzat, inclou els elements necessaris per deixat l'unitat acabada.

P- 198  €49,95

B0B5UU01 Graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2
mm, en peces de 1000x300 mm, col·locat sobre estructura de suport, amb
estructura de suport amb ´´L´´,  tot el conjunt d'acer galvanitzat, 

 €35,00000
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Altres conceptes 14,95 €

m2E9S2LF3B Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm
de gruix,, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 199  €46,30

B0A62E90 Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella  €3,16000
B0CHLF0B Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix,  €33,22780

Altres conceptes 9,91 €

utE9U69U10 Subministre i col.locació de entornpeu de material sintètic, sorra i pols de
marbre aglomerats amb resines de polièster de 14,30 cm d'alçària i 7 mm de
gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

P- 200  €16,51

B0711010 Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004  €0,05800
B9U69U10 Entornpeu de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb

resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis
 €12,50000

Altres conceptes 3,95 €

mlE9U6UZ07 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de
polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb
morter adhesiu

P- 201  €15,34

B0711010 Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004  €0,14500
B9U6UZ07 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de

polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis
 €10,50600

Altres conceptes 4,69 €

mlE9V38Q2D Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir,
format per frontal i estesa de vora recta, amb acabat llis amb estries, preu
superior i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 202  €101,12

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en
13888, de color

 €0,57690
B0711024 Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004  €1,68880
B9V3EF8A Peça de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir amb vora recta, 2,5

a 3,3 peces/m, preu superior, acabat llis amb estries, per a l'estesa de
l'esglaó

 €67,86675

Altres conceptes 30,99 €

mE9V3A11NBS7N Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant ref. CC11370 de la
serie Cadí de CALAF , de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:8

P- 203  €36,18

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

 €0,19380
B0FG5172 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o

quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
 €2,53605

B9V35GB6BS7N Esglaó 27,4x31 cm, ref. CC11370 de la serie Cadí de CALAF  €4,73550
Altres conceptes 28,71 €

mlE9VZ19AN Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:8

P- 204  €24,47

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1  €1,80004
Altres conceptes 22,67 €

m2E9Z4A615 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 205  €2,61

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01488
B0B34153 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:5-5 mm

6x2,2 m b500t une-en 10080
 €1,57200

Altres conceptes 1,02 €
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mE9Z5U010 Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de
neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el
suport

P- 206  €54,91

B071P000 Morter d'anivellament  €0,00188
B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €3,96000
B9Z5U010 Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de

40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al
paviment

 €40,85550

Altres conceptes 10,09 €

mlE9Z6U085 Formació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum antilliscants,
col·locat amb adhesiu sobre peça de graó.

P- 207  €5,83

B9Z6U085 Formació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum antilliscants,
col·locat amb adhesiu sobre peça de graó.

 €3,57000
Altres conceptes 2,26 €

utEABGU037 P04.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent,
de dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat
de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, porta d'una fulla batent de
dimensions 90x205 cm realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub
d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2
mm de gruix, col.locada, amb joc de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el
conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb
clau mestra.

P- 208  €577,00

BAZGU037 P04.- Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de dimensions totals
100x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa
electrozincada de 1,5 mm de guix, porta d'una fulla batent de dimensions
90x205 cm realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de
gruix, col.locada, amb joc de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el
conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb
clau mestra.

 €502,00000

Altres conceptes 75,00 €

utEABGU038 P05.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, de dues fulles
batents, de dimensions totals 135x210 cm, amb marc lateral format per perfil
prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, porta de dues fulles
batents desiguals, una fulla de 80x205 cm i una fulla 45x205 cm, realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat
per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
barra antipanic. acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i
dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes
de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

P- 209  €737,02

BAZGU038 P05.- Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, de dimensions totals
135x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa
electrozincada de 1,5 mm de guix, porta de dues fulles batents desiguals,
una fulla de 80x205 cm i una fulla 45x205 cm, realitzada bastidor perimetral i
interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares
amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs barra antipanic.
acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat
d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament,
manetes i pany amb clau mestra.

 €654,40000

Altres conceptes 82,62 €
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utEABGU039 P06.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent,
de dimensions totals 90x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat
de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, porta de dimensions 80x205 cm
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix,
col.locada, inclòs jocs de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt
amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir,
inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau
mestra.

P- 210  €507,49

BAZGU039 P06.- Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de dimensions totals
90x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa
electrozincada de 1,5 mm de guix, porta de dimensions 80x205 cm realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat
per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
jocs de manetes d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació
fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

 €435,80000

Altres conceptes 71,69 €

utEABGU050 P07.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per local de gas,
amb reixa de ventilació inferior i superior segons dimensions de projecte amb
lames en forma de Z, d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm,
amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm
de guix, realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de
gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el
conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb
clau de Cia.

P- 211  €595,90

BAZGU040 P07.- Porta d'acer galvanitzat, per local de gas, amb reixa de ventilació
inferior i superior segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z,
d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format
per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat
per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4
frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de Cia

 €520,00000

Altres conceptes 75,90 €

utEABGU051 P07'.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per local de
residus, amb reixa de ventilació inferior i superior segons dimensions de
projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de dimensions totals
100x210 cm, amb marc lateral format per perfil prefomat de xapa
electrozincada de 1,5 mm de guix, realitzada bastidor perimetral i interior
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb
planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini, pany i
clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues
d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de
tancament, manetes i pany amb clau de mestra.

P- 212  €595,90

BAZGU041 P07'.- Porta d'acer galvanitzat, per local de residus, amb reixa de ventilació
inferior i superior segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z,
d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format
per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix, realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat
per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4
frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de mestra.

 €520,00000

Altres conceptes 75,90 €
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utEAF4FA01 F01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 202x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 130x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 213  €1.158,79

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA01 F01.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 202x167 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 202x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 130x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €722,55000

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

 €153,03970
BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament

automátic de persiana enrollatble.
 €187,00000

BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per
encastar, marc i mecanismes

 €23,40000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 53

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 68,55 €

utEAF4FA02 F01'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 202x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 130x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 214  €1.158,79

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA02 F01'.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 202x167 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 202x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 130x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €722,55000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 54

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de

gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2
 €153,03970

BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament
automátic de persiana enrollatble.

 €187,00000
BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per

encastar, marc i mecanismes
 €23,40000

BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 68,55 €

utEAF4FA03 F02.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 215  €1.050,50

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 55

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF4FA03 F02.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles

oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x167 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €653,35000

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

 €136,10250
BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament

automátic de persiana enrollatble.
 €170,00000

BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per
encastar, marc i mecanismes

 €23,40000
BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 63,40 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 56

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA04 F02'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 216  €1.050,50

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA04 F02'.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x167 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €653,35000

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

 €136,10250
BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament

automátic de persiana enrollatble.
 €170,00000

BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per
encastar, marc i mecanismes

 €23,40000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 57

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 63,40 €

utEAF4FA05 F02e.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 217  €604,74

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA05 F02e.- fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €559,38000

Altres conceptes 42,17 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 58

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA06 F02e'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 218  €604,74

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA06 F02e'.- fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 180x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €559,38000

Altres conceptes 42,17 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 59

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA07 F03.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
166x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 166x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 94x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 219  €982,50

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA07 F03.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 166x167 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 166x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 94x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €610,77000

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

 €125,81920
BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament

automátic de persiana enrollatble.
 €158,10000

BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per
encastar, marc i mecanismes

 €23,40000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 60

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 60,17 €

utEAF4FA08 F04.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
130x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 130x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 65x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
130x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 220  €804,25

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA08 F04.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, de dimensions totals 137x172 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb
segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une
85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals de dimensions
totals 137x125 cm, una fula oscilo-batent de 68x125 cm, i una fulla batent de
68x125 cm, caixa de persiana superior de 137x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior del mateix color que la
fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €498,83000

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

 €98,59870
BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament

automátic de persiana enrollatble.
 €127,50000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 61

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per

encastar, marc i mecanismes
 €23,40000

BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 51,68 €

utEAF4FA09 F05.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 130x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 221  €465,82

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA09 F05.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 130x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 130x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €427,08000

Altres conceptes 35,55 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 62

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA10 F06.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 196x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 222  €646,34

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA10 F06.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 196x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 196x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €599,00000

Altres conceptes 44,15 €

utEAF4FA11 F07.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 519x125 cm,, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i
tres finestres d'una fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 223  €1.519,94

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

 €1,03260



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 63

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA11 F07.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 519x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i
tres finestres d'una fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €1.431,00000

Altres conceptes 85,75 €

utEAF4FA12 F08.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 435x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i
dues finestres d'una fulla batent de 110x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 224  €1.310,99

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA12 F08.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 435x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent de 65x125 cm, i
dues finestres d'una fulla batent de 110x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €1.232,00000

Altres conceptes 75,80 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 64

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA13 F09.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
172x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta, de
dimensions totals 172x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 100x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 225  €984,07

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA13 F09.- Fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 172x167 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb fulla oculta,
de dimensions totals 172x125 cm, una fula oscilo-batent de 65x125 cm, i una
fulla batent de 100x125 cm, amb caixa superior de persiana superior de
172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €602,93000

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

 €130,05350
BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament

automátic de persiana enrollatble.
 €163,20000

BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per
encastar, marc i mecanismes

 €23,40000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 65

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 60,24 €

utEAF4FA14 F10.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 100x65 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent de 100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 226  €386,44

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA14 F10.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 100x65 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent de 100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €351,48000

Altres conceptes 31,77 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 66

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA15 F11.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 102x120 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals oscilo-batents de
45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 227  €375,10

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA15 F11.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 102x120 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals oscilo-batents de
45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €340,68000

Altres conceptes 31,23 €

utEAF4FA16 F12.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de
dimensions totals 85x115 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 85x115 cm, d'una fulla
oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 228  €401,49

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 67

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BAF4FA16 F12.- Fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 85x115 cm, amb

trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 85x115 cm, d'una fulla
oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb
cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €365,81000

Altres conceptes 32,49 €

utEAF4FA17 F13.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de
dimensions totals 165x100 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 165x100 cm, amb
dues fulles iguals oscilo-batents de 80x90 cm  cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 229  €478,23

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA17 F13.- Fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 165x100 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com
a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 165x100 cm, amb
dues fulles iguals oscilo-batents de 80x90 cm  cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb
cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €438,89000

Altres conceptes 36,15 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 68

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA18 F14.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de
dimensions totals 74x80 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80 cm, amb una
fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 230  €340,13

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA18 F14.- Fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions totals 74x80
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de
galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80 cm, amb una
fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb
cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €307,37000

Altres conceptes 29,57 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 69

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA19 B01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana
motoritzada, amb fulles batents de fulla oculta i fulla fixa, de dimensions totals
170x227 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals 170x185 cm, una
fula batent de 60x185 cm, i una fulla fixa de 110x185 cm, amb caixa superior
de persiana superior de 170x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma,
tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de
poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 231  €1.252,19

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA19 B01.- Fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb fulles batents
de fulla oculta i fulla fixa, de dimensions totals 170x227 cm, amb trencament
de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une
85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals 170x185 cm, una
fula batent de 60x185 cm, i una fulla fixa de 110x185 cm, amb caixa superior
de persiana superior de 170x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent,
amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, tapa caixa de persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €799,50000

BAV7F964 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de
gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

 €190,54350
BAV7MU01 Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per accionament

automátic de persiana enrollatble.
 €161,50000

BAVZUP10 Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per
encastar, marc i mecanismes

 €23,40000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 70

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,06000

Altres conceptes 73,00 €

utEAF4FA20 B02.- submistre i col.locació de finestra realitzada amb fusteria d'alumini lacat,
de dimensions totals 100x215 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 100x215 cm, amb una
finestra d'una fulla oscilo-batent de 90x100 cm, amb una tarja inferior fixa de
100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 232  €500,39

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA20 B02.- Finestra realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals
100x215 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 100x215 cm, amb una
finestra d'una fulla oscilo-batent de 90x100 cm, amb una tarja inferior fixa de
100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €460,00000

Altres conceptes 37,20 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 71

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEAF4FA21 P01.- Submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat,
de dimensions totals 160x220 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df. dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 105x220 cm amb
accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de 55x220 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 233  €841,32

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

B7J5US01 Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita, per a segellat de juntes i obertures.

 €28,32060
BAF4FA21 P01.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals

160x220 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent amb lateral fix, una fulla
batent de 105x220 cm amb accionament amb maneta i l'altre fulla fixa de
55x220 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-joc de manetes i accesoris
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €756,37000

Altres conceptes 53,44 €

utEAF4FA22 P02.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat,
de dimensions totals 120x250 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df. dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215 cm amb
accionament amb joc de manetes i tarja superior fixa de 120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 234  €893,09

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

 €1,03260
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B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA22 P02.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals
120x250 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215 cm amb
accionament amb joc de manetes i tarja superior fixa de 120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €834,00000

Altres conceptes 55,90 €

utEAF4FA23 P03.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat,
de dimensions totals 160x210 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df. dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm amb
accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de 64x210 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

P- 235  €775,49

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

BAF4FA23 P03.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals
160x210 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm amb
accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de 64x210 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra.

 €722,00000

Altres conceptes 50,30 €
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utEAF4FA30 P-RF01.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5,
composició de porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 38dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm ,
formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm, i una fulla lateral fixa
30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes
màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del
perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a
força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita, per a segellat de juntes i obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer
inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i
del vidre, un cop muntada e instal-lada.

P- 236  €3.779,74

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

B7J5US01 Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita, per a segellat de juntes i obertures.

 €9,44020
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BAF4FA30 P-RF01.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa

practicable d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost
per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm , amb
una porta batent 90x210 cm, i una fulla lateral fixa 30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de
pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del
perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a
força de silicats a la zona del vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer
inoxidable homologats, Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral
de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada
en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 

 €2.296,00000

BC1MUF01 Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.  €1.277,74500
Altres conceptes 193,37 €

utEAF4FA31 P-RF02.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5,
composició de porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 38dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm ,
formada per una porta d'una fulla batent de 110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes
màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del
perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a
força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs de la casa Pyrobel 25 o equivalent, per una resistencia al foc
Ei 60, amb certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita, per a segellat de juntes i obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer
inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i
del vidre, un cop muntada e instal-lada.

P- 237  €3.449,28
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B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
 €1,03260

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €2,15280
B7J5US01 Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color

gris antracita, per a segellat de juntes i obertures.
 €9,44020

BAFAFA31 P-RF02.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa
practicable d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost
per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals 120x215 cm ,
formada per una porta d'una fulla batent de 110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de
pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del
perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a
força de silicats a la zona del vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer
inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i
del vidre, un cop muntada e instal-lada.

 €2.115,00000

BC1MUF01 Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.  €1.144,02750
Altres conceptes 177,63 €
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utEAF4FA50 P-RF03.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5,
composició de porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 106x215 cm, compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=2,40W/m2k) /
aïllament acústic: RAtr = 38dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals 106x215 cm , formada
per una porta d'una fulla batent de 100x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de pes
màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del
perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a
força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
-Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita, per a segellat de juntes i obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer
inoxidable homologats amb la sèrie subministrats per STAC. Fins i tot p / p
d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i
del vidre, un cop muntada e instal-lada.

P- 238  €3.126,82

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

 €1,03260
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €2,15280

B7J5US01 Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita, per a segellat de juntes i obertures.

 €8,33680
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BAF4FA50 P-RF03.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa

practicable d'obertura exterior / interior, dimensions 106x215 cm, compost
per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals 106x215 cm , formada
per una porta d'una fulla batent de 100x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 240 Kg, de
pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris pel acabat i
funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, sellats amb cordons
de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les càmeres del
perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte dilatador i paper biosoluble a
força de silicats a la zona del vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes d'acer
inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de la fusteria i
del vidre, un cop muntada e instal-lada.

 €1.913,00000

BC1MUF01 Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.  €1.040,02500
Altres conceptes 162,27 €

utEAM1PV01 PV1.- subministre i col.locació de conjunt de tancament de vidre de
dimensions totals 215x275 cm, format per una porta de dues fulles pivotants
180x220 cm, amb dues tarjes laterals fixes col.locades sobre un perfil
perimetral d'acer inoxidable, de dimensions 18x220 cm, amb estructura de
suport d'acer en la part superior a forma de dintell ocult, reixa superior
d'alumini de dimensions 215x55 cm, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau
mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil translúcida per formació
de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de
projecte, deixant la fusteria totalment col.locada i acabada. comprovació de
mides a obra.

P- 239  €1.469,29

BAM1PV01 PV1.- Conjunt de tancament de vidre de dimensions totals 215x275 cm,
format per una porta de dues fulles pivotants 180x220 cm, amb dues tarjes
laterals fixes col.locades sobre un perfil perimetral d'acer inoxidable, de
dimensions 18x220 cm, amb estructura de suport d'acer en la part superior a
forma de dintell ocult, reixa superior d'alumini de dimensions 215x55 cm,
segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau
mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil translúcida per formació
de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de
projecte, deixant la fusteria totalment col.locada i acabada. comprovació de
mides a obra.

 €1.350,00000

Altres conceptes 119,29 €
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utEAM1PV02 PV2.- subministre i col.locació de tancament de vidre de dimensions totals
160x220 cm, format per una porta de dues fulles pivotants 80x220 cm cada
una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau
mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil translúcida per formació
de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de
projecte, deixant la fusteria totalment col.locada i acabada. comprovació de
mides a obra.

P- 240  €1.049,29

BAM1PV02 PV2.- Tancament de vidre de dimensions totals 160x220 cm, format per una
porta de dues fulles pivotants 80x220 cm cada una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i clau
mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil translúcida per formació
de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de
projecte, deixant la fusteria totalment col.locada i acabada. comprovació de
mides a obra.

 €950,00000

Altres conceptes 99,29 €

utEAQDF010 Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat
per porta corredissa de 90x210 cm, apte per parets interiors de cartró-guix, de
100 mm de gruix, equipat abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat.
estructura perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior
de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

P- 241  €275,28

B6B1UU01 Subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta corredissa de
90x210 cm, apte per parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix,
equipat abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral
de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta multicapa,
complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

 €245,00000

Altres conceptes 30,28 €

utEAQDPF01 PF3.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de
dimensions de 90x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46
mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20
mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat
print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral;
frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre
placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i
cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa,
ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte.

P- 242  €787,32
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BAQDPF01 PF3.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 100x210 cm,

d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de dimensions de 90x205
cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les
dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de
gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer
inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable.
totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p.
de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €625,00000

Altres conceptes 162,32 €

utEAQDPF02 PF2.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de
dimensions de 105x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46
mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20
mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat
print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral;
frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, sobre
placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i
cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa,
ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte.

P- 243  €918,57

BAQDPF02 PF2.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 115x210 cm,
d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de dimensions de 105x205
cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les
dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de
gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer
inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable.
totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p.
de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €750,00000

Altres conceptes 168,57 €

utEAQDPF03 PF1.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 120x210 cm, de dues fulles batents enrasades amb el
revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral
massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb
plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de
la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de
manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per
frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot
segons plànols de projecte.

P- 244  €1.128,57
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BAQDPF03 PF1.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 120x210 cm, de

dues fulles batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205
cm i 40x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €950,00000

Altres conceptes 178,57 €

utEAQDPF04 PF7.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 90x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de
dimensions de 80x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46
mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20
mm, revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat
print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral;
frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, sobre
placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i
cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa,
ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte.

P- 245  €677,07

BAQDPF04 PF7.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 90x210 cm,
d'una fulla batent enrasada amb el revestiment, de dimensions de 80x205
cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les
dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de
gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer
inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable.
totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p.
de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €520,00000

Altres conceptes 157,07 €

utEAQDPF05 PF5.- Subministre, muntatge i col·locació de conjunt de porta corredissa, per a
un forat d'obra de 95x220 cm, format per una porta corredissa de dimensions
90x225 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix,
amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides
a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral, joc de tiradors d'acer
inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult amb
doble base per allotjament de rodes amb doble fre, totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot
segons plànols de projecte.

P- 246  €608,82
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BAQDPF05 PF5.- Conjunt de porta corredissa, per a un forat d'obra de 95x220 cm,

format per una porta corredissa de dimensions 90x225 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral
massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb
plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de
la porta amb llana mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult amb doble base per
allotjament de rodes amb doble fre, totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

 €455,00000

Altres conceptes 153,82 €

utEAQDPF11 PF3-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent enrasada per l'exterior amb el
revestiment, de dimensions de 90x205 cm, realitzada amb panells de
compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de
compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector
revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta
amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer
inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment,
goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

P- 247  €787,32

BAQDPF11 PF3-E.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 100x210 cm,
d'una fulla batent enrasada per l'exterior amb el revestiment, de dimensions
de 90x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €625,00000

Altres conceptes 162,32 €

utEAQDPF12 PF2-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent enrasada per el exterior amb el
revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada amb panells de
compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de
compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector
revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta
amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer
inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i
clau mestrejat, i cilindre de seguretat cantonades rectes i reforçades
interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses
segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

P- 248  €918,57
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BAQDPF12 PF2-E.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 115x210 cm,

d'una fulla batent enrasada per el exterior amb el revestiment, de dimensions
de 105x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €750,00000

Altres conceptes 168,57 €

utEAQDPF13 PF1'.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 120x210 cm, de dues fulles batents enrasades amb el
revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral
massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb
plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de
la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de
manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per
frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot
segons plànols de projecte.

P- 249  €1.128,57

BAQDPF13 PF1'.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions 120x210 cm, de
dues fulles batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205
cm i 40x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina,
acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur
variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €950,00000

Altres conceptes 178,57 €

utEAQDPF20 Subministre i col·locació de porta d'armari d'una fulla batent enrasades amb el
revestiment, per a un pas de 95x215 cm, prefabricada hidròfuga, realitzada
amb panells de compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector
revestides de resina de melamina, acabament llis, frontisses, d'alta qualitat
d'acer inoxidable de 3 mm de gruix i 20 mm de nus segons normativa din per
rebuda oculta; tirador d'alumini, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; marc bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de
gruix, anoditzat grata mate, cantonades rectes i reforçades interiorment, doble
perfil de regulable per nivellació, goma perimetral amortidora d'impacte,
caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 250  €277,71
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BAQD1010 Porta d'armari d'una fulla batent enrasades amb el revestiment, per a un pas

de 95x215 cm, prefabricada hidròfuga, realitzada amb panells de compacte
fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, frontisses, d'alta qualitat d'acer inoxidable de 3
mm de gruix i 20 mm de nus segons normativa din per rebuda oculta; tirador
d'alumini, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; marc bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de gruix, anoditzat grata
mate, cantonades rectes i reforçades interiorment, doble perfil de regulable
per nivellació, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses
segons normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

 €252,00000

Altres conceptes 25,71 €

m2EAQDT021 Subministre, muntatge i col·locació de frontal de cabines sanitàries, de 200
cm d'alçada, format per parts mòbils i parts fixes, prefabricat hidròfug, realitzat
amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb bastiment, amb film protector
revestit de resina de melamina, acabament llis; perfil superior estabilitzador al
front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en
forma de u de 12 mm; batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora
d'impacte; potes de 150mm d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm
amb regulador d'altura en acer inoxidable, embellidor en forma de con de
nylon i peana d'acer inoxidable. inclou frontisses per portes, de doble pala ,
embegudes al cantell, d'acer inoxidable d'alta qualitat de 3 mm de gruix i 20
mm de nus; manlleves de diseny d'acer inoxidable aisi 304 de 19 mm de
diàmetre amb sistema de lligat, pany i condena d'acer inoxidable amb
indicador lliure/ocupat i espiga per obertura d'emergència.totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

P- 251  €225,95

BAQDT021 Frontal de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, format per parts mòbils i
parts fixes, prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de
gruix, amb bastiment, amb film protector revestit de resina de melamina,
acabament llis; perfil superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de
55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 12 mm;
batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; potes de 150mm
d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en
acer inoxidable, embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer
inoxidable. inclou frontisses per portes, de doble pala , embegudes al cantell,
d'acer inoxidable d'alta qualitat de 3 mm de gruix i 20 mm de nus; manlleves
de diseny d'acer inoxidable aisi 304 de 19 mm de diàmetre amb sistema de
lligat, pany i condena d'acer inoxidable amb indicador lliure/ocupat i espiga
per obertura d'emergència.totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte.

 €105,34000

Altres conceptes 120,61 €

m2EAQDT022 Subministre, muntatge i col·locació de divisions de cabines sanitàries, de 200
cm d'alçada, formada només per parts fixes, amb prefabricat hidròfug,
realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, acabament llis, interior de
planxa d'escuma de poliestiré expandit; perfil superior estabilitzador al front
d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma
de u de 12mm; potes de 150mm d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20
mm amb regulador d'altura en acer inoxidable, embellidor en forma de con de
nylon i peana d'acer inoxidable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

P- 252  €204,97

BAQDT022 Divisions de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, formada només per
parts fixes, amb prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 30
mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 24x20
mm, revestit ambdúes cares amb planxes de compacte fenòlic stratificato
print hpl de 3 mm de gruix, amb film protector revestit de resina de melamina,
acabament llis, interior de planxa d'escuma de poliestiré expandit; perfil
superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils
verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm; batents d'alumini
anoditzat amb goma amortidora d'impacte; potes de 150mm d'alçada,
d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en acer
inoxidable, embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable.

 €105,34000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 84

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 99,63 €

utEAQDT023 Subministre, muntatge i col·locació de mampara divisoria, de dimensions
80x200 cm, amb prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12
mm de gruix, amb film protector revestit de resina de melamina, acabament
llis, perfil inferior i superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de
55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm;
batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; embellidor en
forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot
segons plànols de projecte.

P- 253  €163,84

BAQDU010 Mampara divisoria, de dimensions 80x200 cm, amb prefabricat hidròfug,
realitzat amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestit
de resina de melamina, acabament llis, perfil inferior i superior estabilitzador
al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat
en forma de u de 30mm; batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora
d'impacte; embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable.
totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p.
de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

 €131,07000

Altres conceptes 32,77 €

utEASAEI01 RF7.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell ,
homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 85x210 cm, formada per una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada
lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues
xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 254  €448,10



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 85

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BASAEI01 RF7.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla

batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 85x210 cm, formada per
una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €420,00000

Altres conceptes 28,10 €

utEASAEI02 RF4.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell ,
homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 100x210 cm, formada per una fulla batent de 90x205 cm, acabada pintada
lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues
xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 255  €463,85

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 86

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BASAEI02 RF4.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla

batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 100x210 cm, formada per
una fulla batent de 90x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €435,00000

Altres conceptes 28,85 €

utEASAEI03 RF8.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell ,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de
80x205 cm, i l'altre de 40x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de
80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 256  €735,80



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 87

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BASAEI03 RF8.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles

batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per
dues fulles batents desiguals una de 80x205 cm, i l'altre de 40x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €694,00000

Altres conceptes 41,80 €

utEASAEI04 RF2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell ,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de
84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de
80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a
decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 257  €752,60

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 88

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BASAEI04 RF2.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles

batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per
dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a
decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €710,00000

Altres conceptes 42,60 €

utEASAEI05 RF2'.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell ,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de
84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de
80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a
decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 258  €752,60



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 89

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BASAEI05 RF2'.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles

batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per
dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a
decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €710,00000

Altres conceptes 42,60 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 90

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEASAEI06 RF6.- Suministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 162x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 75x205 cm,
cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 259  €1.283,90



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 91

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BASAEI06 RF6.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles

batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 162x210 cm, formada per
dues fulles batents iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat
per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €1.216,00000

Altres conceptes 67,90 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 92

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEASAEI07 RF1.- subministrament i col·locació de porta telescopica automàtica de
sectorització, per a una resistència a el foc EI60-c5, de dimensions 130x210
cm,, corredissa de 2 fulles telescòpiques , de dimensions 70x210 cm
cadascuna, retinguda oberta mitjançant mecanisme electroimant, connectat a
el sistema d'alarma de l'edifici per desbloqueig automàtic, amb tancament
controlat per acció de sistema dels contrapesos, o bé pel propi pes de la porta
(en el cas que porti guies inclinades). Resistència a el foc testada segons
norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a partir de panells
ajustats en funció de les dimensions de la porta. Panell compost de doble
xapa galvanitzada d'1 mm de gruix, farcit de llana de roca mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits.
El full incorpora un perfil metàl·lic perimetral en forma d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat amb gran acabat
superficial, per proporcionar una rodament perfecta dels carros al seu interior,
suspensió del full al carril gràcies a sistema carro + colgadero, sistema
totalment regulable mitjançant femelles, perfils plegats d'acer galvanitzat,
contraposats en fulla i paret, preparats per albergar junta intumescent en tota
la longitud, calaix de contrapesos (enregistrable) i pal de tancament realitzats
en xapa d'acer galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte final, amortidor
radial de velocitat de tancament, tirador d'obertura / tancament embotit en el
full, cobreix guies, element protector de carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada, acabada amb
pintura setinada color a escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p.
de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

P- 260  €1.109,60

BASAEI07 RF1.- Porta automàtica de sectorització, per a una resistència a el foc
EI60-c5, de dimensions 130x210 cm,, corredissa de 2 fulles telescòpiques ,
de dimensions 70x210 cm cadascuna, retinguda oberta mitjançant
mecanisme electroimant, connectat a el sistema d'alarma de l'edifici per
desbloqueig automàtic, amb tancament controlat per acció de sistema dels
contrapesos, o bé pel propi pes de la porta (en el cas que porti guies
inclinades). Resistència a el foc testada segons norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a partir de panells
ajustats en funció de les dimensions de la porta. Panell compost de doble
xapa galvanitzada d'1 mm de gruix, farcit de llana de roca mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits.
El full incorpora un perfil metàl·lic perimetral en forma d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat amb gran acabat
superficial, per proporcionar una rodament perfecta dels carros al seu
interior, suspensió del full al carril gràcies a sistema carro + colgadero,
sistema totalment regulable mitjançant femelles, perfils plegats d'acer
galvanitzat, contraposats en fulla i paret, preparats per albergar junta
intumescent en tota la longitud, calaix de contrapesos (enregistrable) i pal de
tancament realitzats en xapa d'acer galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte final, amortidor
radial de velocitat de tancament, tirador d'obertura / tancament embotit en el
full, cobreix guies, element protector de carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada, acabada amb
pintura setinada color a escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de
mides a l'obra.

 €1.050,00000

Altres conceptes 59,60 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 93

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEASAEI08 RF3.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell ,
homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 120x210 cm, formada per una fulla batent de 116x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit
material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 261  €558,35

BASAEI08 RF3.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 90-c5, de fulla
batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada per
una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit
material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €525,00000

Altres conceptes 33,35 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 94

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEASAEI09 RF5.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell ,
homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 90x210 cm, formada per una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada
lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues
xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 262  €448,10

BASAEI09 RF5.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla
batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 90x210 cm, formada per
una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar necessari. en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €420,00000

Altres conceptes 28,10 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEASAEI20 RF9.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 160x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 75x205 cm,
cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 263  €1.294,10

BASAEI20 RF9.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles
batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 160x210 cm, formada per
dues fulles batents iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat
per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €1.200,00000

Altres conceptes 94,10 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utEASAEI21 RF10.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 170x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 80x205 cm,
cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 264  €1.378,10

BASAEI21 RF10.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles
batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 170x210 cm, formada per
dues fulles batents iguals de 80x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat
per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €1.280,00000

Altres conceptes 98,10 €
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utEASAEI24 RF2.2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell amb
electroiman , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre,
per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals
una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb
llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 265  €789,35

BASAEI24 RF2.2.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell amb electroiman , homologada
ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de
136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i
l'altre de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres,
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i
guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €745,00000

Altres conceptes 44,35 €
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utEASAEI25 RF11.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell,
homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents iguals de 65x205 cm,
cada una, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir
per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832 o equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 266  €735,80

BASAEI25 RF11.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles
batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per
dues fulles batents iguals de 65x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat
per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832 o equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla passiva, topall
a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit material
auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €694,00000

Altres conceptes 41,80 €
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utEASAEI28 RF3.2- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb espiell amb
electroimans, homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per
un buit d'obra de 120x210 cm, formada per una fulla batent de 116x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma de
poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit
material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

P- 267  €600,35

BASAEI28 RF3.2- Porta tallafocs metal·lica amb espiell amb electroimans, homologada
ei2 90-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210
cm, formada per una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat
per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix; col·locades amb
fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta amb escuma
de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell d'acer
inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil europeu mestrejable de
grau f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb molla de
recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable inferior i petit
material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 €565,00000

Altres conceptes 35,35 €
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m2EAVDDA10 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de tanques i
baranes, de secció 90x45 mm, col.locades a una separació de 10 cm com a
màxim, amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per
al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament
autoclau amb color amb el producte, i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua
i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, inclou sistema de tirant central amb varilla roscada i tub
d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una estructura metal.lica principal amb
cargols i/o varilles, inclou la formació de mecanitzat de les peces per tal de
col.locarles encastades amb els muntants de suport verticals dispossats cada
90 cm, aproximadament. tot segons projecte

P- 268  €174,41

B0A4A400 Visos galvanitzats  €31,56000
B0H12010 Fusta de pi de flandes per formació de tanques i baranes, de secció 90x45

mm, col.locades a un intereix de 139 mm, amb un primer tractament autoclau
incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc III
segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i acabat capa de
cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del
color per fusta exposada ambients cara sur, inclou sistema de tirant central
amb varilla roscada i tub d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una estructura
metal.lica principal  amb cargols i/o varilles 

 €126,50000

Altres conceptes 16,35 €

MlEAVDU001 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de banc, de
secció 300x50 mm, tractada a l'autoclau amb sals hidrosolubles per a classe
de risc 4, col.locat amb fixacions mecàniques ocultes.

P- 269  €76,70

BAVDU102 Fusta de pi de flandes per formació de banc, de secció 300x50 mm, tractada
a l'autoclau amb sals hidrosolubles per a classe de risc 4, col.locat amb
fixacions mecàniques ocultes.

 €65,00000

Altres conceptes 11,70 €

m2EAVDUG01 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de gelosia i
protecció solar finestres, de secció 95x30 mm, col.locades a un intereix
segons projecte, amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte
aditiu per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón
tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb
filtre ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada ambients
cara sur, preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. (no inclosa
en aquesta partida). tot segons projecte

P- 270  €211,62

BAVDUG01 fusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció solar finestres, de
secció 95x30 mm, col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer
tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una
classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i
acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur, preparades per anar
col.locades sobre xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons
projecte

 €193,50000

Altres conceptes 18,12 €

utEAVDUG02 Formació de pergola de fusta de pi de flandes, format per panell vertical de
155x210 cm i panell horitzontal de 942x162 cm, format per lames de fusta de
pi de flandes de secció 95x30 mm, col.locades a un intereix segons projecte,
amb un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al
compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament
autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre
ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada ambients cara
sur, col.locades sobre estructura de suport amb perfils d'acer laminat en forma
de T, fixats a pared amb placa i fixacions mecániques, inclou cargols de
fixacio de la fusta amb cargols de cap avellanat d'acer inoxidable, peus de
fixació amb el paviment d'acer inoxidable, mecanització de la fusta per
integració de la estructura metálica, tirants de suport de la pergola i plaques
d'ancoratge, tota l'estructura d'acer acabada pintada amb esmalt sintetic
mate, color a escollir. tot segons projecte.

P- 271  €5.083,94
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B44Z5026 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €409,20000

B89ZB000 Esmalt sintètic  €153,25000
BAVDUG01 fusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció solar finestres, de

secció 95x30 mm, col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer
tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una
classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i
acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur, preparades per anar
col.locades sobre xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons
projecte

 €3.610,71000

Altres conceptes 910,78 €

M2EAVTSA02 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada, de color
plata, amb especejament segons plànols de projecte, amb sistema
d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia d'alumini, col.locada
amb fixacions mecàniques.

P- 272  €104,63

BAVTSA02 Cortina de filtre solar microperforada, de color plata, amb especejament
segons plànols de projecte, amb sistema d'accionament elèctric, mororització
i guiatge amb guia d'alumini.

 €86,22000

Altres conceptes 18,41 €

M2EAVTU010 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada i de color a
definir per projecte, amb especejament segons plànols de projecte, amb
sistema d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia d'alumini,
col.locada amb fixacions mecàniques.

P- 273  €93,59

BAVTU010 Cortina de filtre solar microperforada i de color a definir per projecte, amb
especejament segons plànols de projecte, amb sistema d'accionament
elèctric, mororització i guiatge amb guia d'alumini.

 €75,70000

Altres conceptes 17,89 €

utEAZPUM30 Subministre i col.locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles existent, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist per porta activa i porta pasiva, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat, inclou la retirada dels mecanismes actuals
de la porta i la seva adaptació als nous mecanismes. 

P- 274  €206,04

BAZPG330 Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125

 €164,00000

Altres conceptes 42,04 €

mlEB121810 Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada en calent
acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i inferior, format per
pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada
100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a
estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10 cm,
tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el
bany en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del
posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura
fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 275  €134,33

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1,98000
BB121810 Barana inclinada d'acer galvanitzada acabada pintada de 100 cm d'alt, amb

passamà superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i
amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10
mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm
de diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a
taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per
trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat
final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic
mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ
a obra, 

 €102,60000

Altres conceptes 29,75 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 102

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mlEB12UB01 Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada
pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i inferior, format per pletina
d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm
de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura
portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el
conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany
en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del
posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura
fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 276  €118,38

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1,31670
BB12UB01 Barana d'acer galvanitzada acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà

superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb
muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i
ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de
diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a
taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per
trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat
final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic
mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ
a obra, 

 €95,85000

Altres conceptes 21,21 €

mlEB12UB03 Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent acabada
pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i travesser intermig, format
per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats
cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a
estructura portant. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop
ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams sensers,
evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues
mans de pintura fosfatant i dues d'acabat amb esmalt sisntetic mate, color a
escollir per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 277  €59,30

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1,31670
BB12UB03 Barana d'acer galvanitzada acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà

superior i travesser intermig, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i
amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10
mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent,
portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del posible les
soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat amb esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 

 €45,00000

Altres conceptes 12,98 €

mlEB12UV01 Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada amb protecció de vidre
6+6 mm, acabada pintada, formada per passamà superior amb pletina d'acer
de secció 50x10 mm, amb muntants verticals de la mateixa secció, disposats
segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament
perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de 30x20x2 mm per a rebre
vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària. tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el banys en calent,
portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del posible les
soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 278  €146,82

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1,31670
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BB12UU10 Barana d'acer galvanitzada acabada pintada, amb passamà format per

pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants verticals de la mateixa
secció, disposats segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs quimics a
mur de tancament perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de
20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm
d'alçària. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es
realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en
la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de
pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir
per df, especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

 €110,00000

Altres conceptes 35,50 €

utEB12UV02 Subministre i col.locació de porta batent d'acer galvanitzada amb protecció de
vidre 6+6 mm, de dimensions 100 cm d'ample, acabada pintada, formada per
passamà superior amb pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants
verticals de la mateixa secció, disposats segons planols de fusteria, i ancorats
amb tacs quimics a mur de tancament perimetral. en els muntants es
col.locarà un perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de
gruix, de 40 cm d'alçària, inclou la p.p. de mecanismes, pany i passador,
bisagres, i tpts els elements necessaris per la seva correcte col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el
banys en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del
posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura
fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

P- 279  €582,57

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1,31670
BB12UV02 Porta batent d'acer galvanitzada amb protecció de vidre 6+6 mm, de

dimensions 100 cm d'ample, acabada pintada, formada per passamà
superior amb pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants verticals de
la mateixa secció, disposats segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs
quimics a mur de tancament perimetral. en els muntants es col.locarà un
perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40
cm d'alçària, inclou la p.p. de mecanismes, pany i passador, bisagres, i tpts
els elements necessaris per la seva correcte col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el
banys en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura
del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura
fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

 €525,00000

Altres conceptes 56,25 €

mlEB14UI10 Subministre i col.locació de tub d'acer inoxidable aisi 304, per passamans de
l'escla, de diàmetre exterior d= 50 mm, 1,5 mm de gruix, col.locat sobre
parament vertical amb pipetes d'acer inoxidable en forma de ´´l´´, amb
pletines i cargols d'acer inoxidable, el tub seguirà l'inclinció de l'escala i es
prolongarà 30 cm en horitzontal quan sigui posible, inclús part proporcional
d'ancoratges i peces especials. 

P- 280  €62,29

BB14UI10 Passamà per escala d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 50 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer

 €36,46000
Altres conceptes 25,83 €

mlEB14UPKD Subministre i colocació de passamans recte i curvat en trobades entre
passamans, realitzat amb tub foradat d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer,
fixat mecànicament, amb reforços d'ancoratge. 

P- 281  €51,13

BB14UPKD Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 50 mm de diàmetre, acabat
polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer

 €36,00000
Altres conceptes 15,13 €
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m2EC1FU241 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format
amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i
una lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusteria.

P- 282  €61,49

BC1FU241 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format
amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i
una lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusteria.

 €43,03000

Altres conceptes 18,46 €

m2EC1FV101 Increment económic per la incorporació de butiral translucid en vidre StadipP- 283  €13,21
BC1FV101 Increment económic per la incorporació de butiral translucid en vidre Stadip  €12,58000

Altres conceptes 0,63 €

m2EC1GU201 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format
amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i
una lluna de seguretat laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna d'incolor, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

P- 284  €83,90

BC1GU201 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g= 0,60, format
amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i
una lluna de seguretat laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna d'incolor, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

 €64,53000

Altres conceptes 19,37 €

m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 285  €76,43

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,25580
BC1K1500 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm  €45,65000

Altres conceptes 29,52 €

uED1V1171 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire
de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a
l'adaptador fixat al tub

P- 286  €41,97

BD1V1171 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux
d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió
roscada

 €34,99000

Altres conceptes 6,98 €

UNED51BE36 Sum. i col. de bunera sifònica de fosa amb reixeta de 250x250 mm. i sortida
vertical de 80 mm. de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 287  €32,74

BD51BE36 Bunera sifònica de fosa BENITO o equivalent mod. SF25 amb reixeta de
250x250 mm. i sortida vertical de 80 mm. de diàmetre. 

 €18,70000
Altres conceptes 14,04 €

utED51CGDM Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 250x250 mm de
costat amb sortida vertical de 84 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 )

P- 288  €64,01

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

 €1,05300
BD515GDM Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 250x250 mm

de costat amb sortida vertical de 84 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable aisi 304

 €41,15000

Altres conceptes 21,81 €
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mED5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 289  €12,29
BD5A2E00 Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de diàmetre  €4,59900

Altres conceptes 7,69 €

mED5H8A88 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100
a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
c250, segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix

P- 290  €85,68

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

 €8,22042
BD5H8A88 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 100 a

130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe c250
segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal

 €56,74200

Altres conceptes 20,72 €

mED5H8AB8 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200
a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
c250, segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix

P- 291  €112,03

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

 €10,40160
BD5H8AB8 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 200 a

240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe c250
segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal

 €78,46650

Altres conceptes 23,16 €

uEDE41844 Sum. i col. de separador de llots, greixos i olis realitzat en acer S235JR i
protegit després sorrejat SA 2.5 segons NFA 35511 per un revestiment Epoxy
Polièster polimeritzat a 200ºC interior i exterior. Obertura total i angles
hidràulics. Material adaptat a les especificacions de la norma NF EN 1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb junta en neoprè i
tapa per a la inspecció i buidatge de greixos, olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar les aigües
contaminades per densitat, restituint aigua clara que es podrà abocar a llera
pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 
S'inclou transport amb camió grua i material auxiliar de muntatge.

P- 292  €1.598,81

BDE41844 Separador de llots, greixos i olis marca AQUAMBIENT o equivalent model
AquaSAM011 realitzat en acer S235JR i protegit després sorrejat SA 2.5
segons NFA 35511 per un revestiment Epoxy Polièster polimeritzat a 200ºC
interior i exterior. Obertura total i angles hidràulics. Material adaptat a les
especificacions de la norma NF EN 1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb junta en neoprè i
tapa per a la inspecció i buidatge de greixos, olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar les aigües
contaminades per densitat, restituint aigua clara que es podrà abocar a llera
pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 

 €1.472,00000

Altres conceptes 126,81 €

utEE42U006 Suministrament i col·locació de barret de xemeneia de ventilació, per a cobrir
calaix d'obra de xemeneia, de mides 1200x600x600 mm d'acer galvanitzat,
acabat lacat amb pintura al forn. tot segons projecte. 

P- 293  €388,33
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BE42U006 Barret de xemeneia de ventilació, per a cobrir calaix d'obra de xemeneia, de

mides 1200x600x600 mm d'acer galvanitzat, acabat lacat amb pintura al forn.
tot segons projecte. 

 €320,00000

Altres conceptes 68,33 €

uEEU52552 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm,
de <= 80°C, col·locat roscat

P- 294  €17,55

BEU52552 Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm,
de <= 80 °C

 €9,90000
Altres conceptes 7,65 €

uEEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i
rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

P- 295  €20,50

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

 €12,71000
Altres conceptes 7,79 €

UEEV52302 SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL BACnet AMB
ACCÈS A TOTA LA XARXA. PANTALLA TACTIL COLOR 7''. MUNTATGE A
TAPA DE QUADRE O MURAL DE SUPERFICIE. ALIMENTACIÓ 24V CA 100
MA. COMUNICACIÓ BACnet ETHERNET. ACCÈS A DADES DE
CONTROLADORS PER PRESENTACIÓ SOBRE ESQUEMES DE PRINCIPI
PERSONALITZABLES A LA INSTAL.LACIÓ. MODIFICACIÓ DE DADES
PROTEGIDA PER CODIS D'ACCÉS. PANTALLA TÀCTIL AMB
VISUALITZACIÓ DE FUNCIONS. MAPA DE XARXA AMB VISUALITZACIÓ
D'ESTAT DE TOTS ELS EQUIPS. RECEPCIÓ D'ALARMES.
VISUALITZACIÓ D' HISTORICS DE CONTROLADORS EN GRÀFIC X-Y.
ACCÈS A PROGRAMES HORARIS, DATA I HORA I CALENDARI DE
FESTIUS DE TOTS ELS CONTROLADORS. INCLÓS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

P- 296  €1.895,10

BEVC2302 DHMI  €1.469,94000
BEVC2701 QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE211M  €334,42000

Altres conceptes 90,74 €

UEEV5C500 ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS
SEGÜENTS CONCEPTES:
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de
conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva
Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de
projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del
sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

P- 297  €3.892,31

BEVWC800 POSADA EN FUNCIONAMENT IQ  €1.758,00000
BEVWC801 PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO.

MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI.
 €901,12000

BEVWC802 PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION.
MODELO:HTOP MARCA: CONTROLLI.

 €1.047,84000
Altres conceptes 185,35 €
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mEF52E6B1 Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

P- 298  €36,04

B0A75K02 Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior  €0,47286
BF52E600 Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal i de gruix 2

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €22,45020

BFW52EB0 Accessori per a tub de coure 64 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,89100
BFY5AE00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 64

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,37500

Altres conceptes 11,85 €

mEF5A42B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 299  €6,70

B0A71300 Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior  €0,16240
BF5A4200 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €0,65280

BFW5A4B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,22050
BFY5CL00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,27000

Altres conceptes 5,39 €

mEF5A52B1 Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 300  €7,52

B0A71400 Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior  €0,16240
BF5A5200 Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €1,40760

BFW5A5B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,21450
BFY5CN00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,29700

Altres conceptes 5,44 €

mEF5A62B1 Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 301  €7,93

B0A71600 Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,16240
BF5A6200 Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €1,74420

BFW5A6B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,13500
BFY5CP00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,42900

Altres conceptes 5,46 €

mEF5A73B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 302  €12,94

B0A71700 Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior  €0,12000
BF5A7300 Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €5,93640

BFW5A7B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,22350
BFY5CQ00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,45900

Altres conceptes 6,20 €

mEF5A83B1 Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 303  €14,58
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B0A71900 Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior  €0,12400
BF5A8300 Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €6,89520

BFW5A8B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,23250
BFY5CR00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,53700

Altres conceptes 6,79 €

mEF5AB4B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 304  €24,42

B0A71E00 Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,11100
BF5AB400 Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25

mm, segons norma UNE-EN 12735-1
 €14,17800

BFW5ABB0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,79800
BFY5CV00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic

d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,81000

Altres conceptes 8,52 €

mEF5B24B1 Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 305  €7,29

B0A71100 Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior  €0,15680
BF5B2200 Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €0,87720

BFW5A2B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €2,22000
BFY5CK00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4

´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,14100

Altres conceptes 3,90 €

mEFA16542 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 306  €8,19

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,46550
BFA16540 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
 €0,75480

BFWA1640 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

 €0,41400
BFYA1640 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de

32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
 €0,08000

Altres conceptes 6,48 €

mEFA17342 Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 307  €8,23

B0A75F02 Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior  €0,57800
BFA17340 Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per

a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
 €0,43860

BFWA1740 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

 €0,64200
BFYA1740 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de

40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
 €0,10000

Altres conceptes 6,47 €

mEFA18342 Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 308  €9,99

B0A75J00 Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior  €0,64400
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BFA18340 Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per

a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
 €0,69360

BFWA1840 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

 €0,92100
BFYA1840 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de

50 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
 €0,16000

Altres conceptes 7,57 €

mEFA1E342 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 309  €23,83

B0A72N00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior  €1,02300
BFA1E340 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,

per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
 €3,09060

BFWA1E40 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

 €7,21800
BFYA1E40 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de

110 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
 €0,72000

Altres conceptes 11,78 €

mEFA1J345 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 310  €43,69

BFA1J340 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

 €6,48720
BFWA1J40 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal

exterior, per a encolar
 €15,87800

BFYA1J40 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

 €1,51000
Altres conceptes 19,81 €

mEFA1M345 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 311  €114,44

BFA1M340 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

 €14,35140
BFWA1M40 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal

exterior, per a encolar
 €70,72000

BFYA1M40 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

 €3,65000
Altres conceptes 25,72 €

mEFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

P- 312  €6,95

BFB14600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,28560
BFWB1405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €0,73800

BFYB1405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000
Altres conceptes 5,91 €

mEFB16455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

P- 313  €10,41

BFB16400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,48960
BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €1,29300

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000
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Altres conceptes 8,61 €

utEJ13B113 Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada tipus
meridian de la casa roca o equivalent, de dimensions 650x530, incló s sifó
ampolla d'acer inoxidable, tap amb cadeneta, suports, complet, instal.lat i
provat.

P- 314  €207,92

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

 €0,43025
BJ13B113 Lavabo mural de porcellana vitrificada tipus meridian de la casa roca o

equivalent, de dimensions 650x530, incló s sifó ampolla d'acer inoxidable, tap
amb cadeneta, 

 €182,24000

Altres conceptes 25,25 €

utEJ14UU13 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació, inclou el
bastidor metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb polièster, com a
suport de vàter suspès i fluxor, per encastar en mur de fàbrica o en envà de
plaques de guix, de 395 mm d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot
ancoratges, colze de desguàs de 110 mm de diàmetre i elements de
connexió.

P- 315  €547,52

BJ14BB13 Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

 €245,54000

BJ14UE10 Bastidor metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb polièster, com a
suport de vàter suspès i fluxor, per encastar en mur de fàbrica o en envà de
plaques de guix, de 395 mm d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot
ancoratges, colze de desguàs de 110 mm de diàmetre i elements de
connexió.

 €213,00000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,42100
Altres conceptes 87,56 €

uEJ18U21C Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de
llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un
taulell.

P- 316  €163,86

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

 €0,43025
BJ18D21C Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de

llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar

 €145,60000

Altres conceptes 17,83 €

uEJ1AKRQQ Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. 

P- 317  €143,37

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

 €0,25815
BJ1AKRQQ Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color

blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. 

 €114,80000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,42100
Altres conceptes 26,89 €

uEJ1ZUP5D Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de
porcellana vitrificada, preu alt. 

P- 318  €69,85

BJ1ZUP5D Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de
porcellana vitrificada, preu alt. 

 €61,50000
Altres conceptes 8,35 €

uEJ22113A Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 319  €87,91

BJ22113A Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida
de 1/2´´

 €70,48000
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Altres conceptes 17,43 €

uEJ229116 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

P- 320  €50,93

BJ229116 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

 €35,26000
Altres conceptes 15,67 €

uEJ22R130 Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà

P- 321  €13,03

BJ22R130 Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà

 €6,92000
Altres conceptes 6,11 €

uEJ22U020 Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat, connectat i
provat

P- 322  €28,78

BJ22U020 Ruixador fix, d'aspersió fixa, antirrobatori  €24,88000
Altres conceptes 3,90 €

uEJ22X930 Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjàP- 323  €8,86
BJ22X930 Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu

mitjà
 €6,61000

Altres conceptes 2,25 €

utEJ23513A Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades
d'1/2´´

P- 324  €140,71

BJ23513A Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades d'1/2´´

 €114,14000
Altres conceptes 26,57 €

uEJ28513G Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó
cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

P- 325  €92,99

BJ28513G Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

 €68,70000

Altres conceptes 24,29 €

uEJ2981C1 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´

P- 326  €30,35

BJ2981C1 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´

 €18,97000

Altres conceptes 11,38 €

uEJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm
d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 327  €79,79

BJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm
d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.

 €69,40000
Altres conceptes 10,39 €

uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 328  €150,91

BJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm

 €134,49000
Altres conceptes 16,42 €

uEJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 329  €97,78
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BJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,

de tub d'alumini recobert de nilò
 €86,53000

Altres conceptes 11,25 €

uEJ46U002 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i
35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 330  €153,47

BJ46U002 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i
35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò

 €136,93000
Altres conceptes 16,54 €

uEJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 331  €284,46

BJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

 €244,53000
Altres conceptes 39,93 €

uEJ46U004 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450
mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 332  €387,97

BJ46U004 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'alumini recobert de nilò

 €343,12000
Altres conceptes 44,85 €

uEJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x
131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 333  €20,28

BJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm

 €12,72000
Altres conceptes 7,56 €

uEJ62U011 Subm. i col. d'equip de descalcificació
 Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de uns 40º Fr. com
a màxim de duresa  :  20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal : 1.500 mm x 1.000 mm -
Alçada : 1.910 mm  +  500 mm lliures.- 
S'inclouen elements i barbollaria de connexionat, transport, assistència
tècnica per a muntatge, posta en marxa i material auxiliar de muntatge.

P- 334  €3.659,24

BJ62U011 Equip de descalcificació ROSMAGUA o equivalent model RS -RFP-MG175.
Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de uns 40º Fr. com
a màxim de duresa  :  20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal : 1.500 mm x 1.000 mm -
Alçada : 1.910 mm  +  500 mm lliures.- 

 €3.459,65000

Altres conceptes 199,59 €

uEK211396 Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana A de sortida, de
50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula d'interrupció de màxima i vàlvula de
seguretat de fuita, embridat, muntat entre tubs

P- 335  €413,33

BK211390 Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana A de sortida, de
50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula d'interrupció de màxima i vàlvula de
seguretat de fuita, embridat

 €330,30000

Altres conceptes 83,03 €
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utEL26U134 Actualització del ascensor amb els treballs necessaris perquè l'ascensor tingui
les dimensions corresponents a un Ascensor Adaptat, amb una cabina de
1.100 x1.600 mm i portes de pas lliure 800 x 2.000 mm, contemplan les
següents treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes metàl·liques
automàtiques per a l'interior del camarín, acabada en acer inoxidable, amb
contactes elèctrics de presència, finals de carreres i altres elements per a la
seva obertura i tancament automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme d'obertura avançada
mitjançant un patí retràctil especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament, muntatge i adaptació de
noves portes automàtiques en els pisos, de tres fulls telescòpiques de pas
lliure 800x2.000 mm, acabades en acer inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys electromecànic,
contactes de plots arrencadables i contactes independents per al circuit de
maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al contenidor, preparar els
ploms a les altures les noves guies, a la part superior i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T per al camarín,
que estarà situat al recinte de l'ascensor, amb els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la cabina, muntatge de
la instal·lació elèctrica de cabina, així com el sistema de falques i afluixament
de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb característiques similars a
l'actual, 3 panells de fòrmica en color, muntat sobre aglomerat cru decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb metacrilat
translúcid, equip i dos tubs de leds, amb equip directe a 220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous ramals de cables
d'acer amb els seus accessoris, desmuntatge dels cables instal·lats existents i
col·locació i muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de velocitat
instantani amb els seus contactes elèctrics de desconnexió de la maniobra en
cas d'accionament. Subministrament i muntatge del cable d'acer per a
l'accionament de el nou limitador i connectar-lo a l'mecanisme de
paracaigudes de l'cambril. Subministrament i instal·lació en la part inferior de
l'recorregut d'una politja de reenviament de cables amb pes de ferro perquè el
cable estigui degudament tensat, i d'un contacte elèctric de desconnexió de la
maniobra en cas d'afluixament o trencament del cable d'acer d'accionament .
Una vegada que es trobi completament instal·lat, comprovar correcte
funcionament de tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un dispositiu de
protecció de portes, constituït per una banda de raigs infrarojos que impedeix
l'accionament de les portes mentre existeixi algun obstacle en el seu
recorregut. El detector produeix una cortina de raigs entrecreuats que
protegeixen el pas de la porta

P- 336  €32.775,32
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BL31U134 Actualització del ascensor amb els treballs necessaris perquè l'ascensor

tingui les dimensions corresponents a un Ascensor Adaptat, amb una cabina
de 1.100 x1.600 mm i portes de pas lliure 800 x 2.000 mm, contemplan les
següents treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes metàl·liques
automàtiques per a l'interior del camarín, acabada en acer inoxidable, amb
contactes elèctrics de presència, finals de carreres i altres elements per a la
seva obertura i tancament automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme d'obertura avançada
mitjançant un patí retràctil especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament, muntatge i adaptació
de noves portes automàtiques en els pisos, de tres fulls telescòpiques de pas
lliure 800x2.000 mm, acabades en acer inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys electromecànic,
contactes de plots arrencadables i contactes independents per al circuit de
maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al contenidor, preparar
els ploms a les altures les noves guies, a la part superior i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T per al camarín,
que estarà situat al recinte de l'ascensor, amb els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la cabina, muntatge de
la instal·lació elèctrica de cabina, així com el sistema de falques i afluixament
de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb característiques similars
a l'actual, 3 panells de fòrmica en color, muntat sobre aglomerat cru
decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb metacrilat
translúcid, equip i dos tubs de leds, amb equip directe a 220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous ramals de cables
d'acer amb els seus accessoris, desmuntatge dels cables instal·lats existents
i col·locació i muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de velocitat
instantani amb els seus contactes elèctrics de desconnexió de la maniobra
en cas d'accionament. Subministrament i muntatge del cable d'acer per a
l'accionament de el nou limitador i connectar-lo a l'mecanisme de
paracaigudes de l'cambril. Subministrament i instal·lació en la part inferior de
l'recorregut d'una politja de reenviament de cables amb pes de ferro perquè
el cable estigui degudament tensat, i d'un contacte elèctric de desconnexió
de la maniobra en cas d'afluixament o trencament del cable d'acer
d'accionament . Una vegada que es trobi completament instal·lat, comprovar
correcte funcionament de tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un dispositiu de
protecció de portes, constituït per una banda de raigs infrarojos que impedeix
l'accionament de les portes mentre existeixi algun obstacle en el seu
recorregut. El detector produeix una cortina de raigs entrecreuats que
protegeixen el pas de la porta

 €26.822,00000

Altres conceptes 5.953,32 €
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utEL26U135 Desplaçar els components de l'actual sala de màquines fins al nova cambra
de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre de maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la central
oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió

P- 337  €3.267,54

BL31U135 Desplaçar els components de l'actual sala de màquines fins al nova cambra
de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre de maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la central
oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió

 €1.820,00000

Altres conceptes 1.447,54 €

uEM91IN11 Parallamps normalitzat format per terminal PDC mod. 3.1 de 54 metres de
radi (nivell 3) de zona de protecció, 1 peça d'adaptació de 1 1/2´´ i 20 mm de
diàmetre, 1 màstil galvanitzat de 6 m i 1 1/2´´ de diàmetre, 20 abraçadores
M-8 per a cable de 50 mm2, 20 metres de cable trenat de Cu nu de 50 mm, 1
ancoratge tipus placa de 15 cm, 1 tub de protecció de ferro galvanitzat de
3m+PVC, pou estrella amb sals per descarrega llamp a terra , muntat sobre
coberta. Inclou certificat d'inspecció.

P- 338  €3.079,68

BM91IN11 Parallamps 54 m de radi  €2.726,32000
Altres conceptes 353,36 €

uEM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb
dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps

P- 339  €338,93

BM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a
muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu
de mesurador de la intensitat de corrent

 €307,44000

Altres conceptes 31,49 €

uENF11B05 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 15
mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura,
muntada

P- 340  €70,86

BNF11B05 Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 15
mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura

 €59,12000

Altres conceptes 11,74 €

uENG6A244 Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO
(normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1
1/4'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

P- 341  €125,47

BNG6A244 Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO
(normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1
1/4'' i pressió màxima de 350 mbar

 €104,29000

Altres conceptes 21,18 €

UtEPAUPS21 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de fontaneria en general,
inclou el tall de la xarxa de la planta general dels muntants d'alimentació,
desmuntatge d'aparells sanitaris, desviació provisional de la xarxa, en cas
necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 342  €1.594,95

Altres conceptes 1.594,95 €
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UtEPAUPS22 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat i iluminació,
inclou la desconnexió de la xarxa fins el quadre de planta, desmuntatge de
lluminaries, mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades,
desviació provisional de la xarxa si fos necessari, i tots els treballs necessaris
per tal de poder realitzar els treballs.

P- 343  €1.843,91

Altres conceptes 1.843,91 €

UtEPAUPS23 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de sanejament, anulació de
les instal.lacions un cop desmuntats els sanitaris, amb la col.locació de taps
adequats als desguas, inclou desviació provisional de la xarxa, en cas
necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 344  €1.139,25

Altres conceptes 1.139,25 €

UtEPAUPS24 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de telecomunicacions, inclou
la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de
mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs
necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 345  €850,08

Altres conceptes 850,08 €

UtEPAUPS25 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions contraincendis, inclou la
desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de claus de
tall, bies, extintors, pulsadors, detectors, cablejat, caneletes, instal.lacions
encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

P- 346  €1.253,18

Altres conceptes 1.253,18 €

UtEPAUPS27 Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de climatització i ventilació,
inclou la desconnexió de la instal.lació, fins el punt de connexió, desmuntatge
de tubs, equips, reixes, etc, i tots els treballs necessaris per tal de poder
realitzar els treballs.

P- 347  €1.253,18

Altres conceptes 1.253,18 €

utEPAUPS5 Desconnexió i desmuntatge de radiador existent en planta baixa, i porterior
recolocació i connexionat del element en lloc indicat per la DO, inclou la
reposició de elements material i connexions, i tots els treballs necessaris per
tal de poder realitzar els treballs.

P- 348  €227,85

Altres conceptes 227,85 €

UtEPAUPS50 Desconnexió i desmuntatge d'entena, mastil i tirants, inclou la desconnexió de
la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat,
instal.lacions i connexions, i tots els treballs necessaris per tal de poder
realitzar els treballs.

P- 349  €159,50

Altres conceptes 159,50 €

m2EQ51UU51 Subministre i col.locació de taulell de pedra natural calcària nacional, de 30
mm de gruix, col·locat sobre suport mural, estructura de suport i formació de
orificis per passos de aigüera i instal.lacions.

P- 350  €210,80

BJ1ZQ000 Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius  €66,51000
BQ512K50 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà,

de 60 a 99 cm de llargària
 €80,81000

Altres conceptes 63,48 €
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utEQ54UT12 Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 175 cm de llargada i 40
cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm, format per estructura metàl.lica
formada per tub d'acer galvanitzat en calent ancorada a paret amb fixacions
mecàniques, acabat en la seva part superior amb un taulell de dm de 20 mm
de gruix hidrofug, i revestit segons planos en la seva part superios i faldons
per panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de
colors. tot segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador
col.locat i acabat.

P- 351  €388,20

BQ54UT12 Conjunt de mostrador de 175 cm de llargada i 40 cm d'amplada, amb un
frontal de 20 cm, format per estructura metàl.lica formada per tub d'acer
galvanitzat en calent ancorada a paret amb fixacions mecàniques, acabat en
la seva part superior amb un taulell de dm de 20 mm de gruix hidrofug, i
revestit segons planos en la seva part superios i faldons per panell fenòlic de
8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot segons
plànols i detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador col.locat i acabat.

 €320,00000

Altres conceptes 68,20 €

utEQ54UT13 Subministre i col.locació de moble baix amb una pica, de dimensions total
120x60x90 xm, format per dos moduls amb una porta batent cada módul.,
acabat tot el conjunt amb panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós
surf, segons carta de colors. tot segons plànols i detalls de projecte deixant el
conjunt col.locat i acabat. (no inclou la pica)

P- 352  €340,95

BQ544410 Moble baix amb una pica, de dimensions total 120x60x90 xm, format per dos
moduls amb una porta batent cada módul., acabat tot el conjunt amb panell
fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot
segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt col.locat i acabat. (no
inclou la pica)

 €275,00000

Altres conceptes 65,95 €

utEQ54UT14 Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 275 cm de llargada i 40
cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm, format per estructura metàl.lica
formada per tub d'acer galvanitzat en calent ancorada a paret amb fixacions
mecàniques, acabat en la seva part superior amb un taulell de dm de 20 mm
de gruix hidrofug, i revestit segons planos en la seva part superios i faldons
per panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de
colors. tot segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador
col.locat i acabat.

P- 353  €340,95

BQ544410 Moble baix amb una pica, de dimensions total 120x60x90 xm, format per dos
moduls amb una porta batent cada módul., acabat tot el conjunt amb panell
fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot
segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt col.locat i acabat. (no
inclou la pica)

 €275,00000

Altres conceptes 65,95 €

utEQ54UT15 Formació de armari de bie, de dimensions aproximades 60x220x30 cm, amb
la part central oberta per encaixar la caixa de la bie, una tarja superior fixa i en
la part inferior una porta d'una fulla batent de 60x100 cm, amb sistema
´´toca-toca´´, tot el conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb
acabat rugós surf, segons carta de colors, inclou estructura de suport,
mecanismes i tots els elemenst necessaris per deixar l'unitat acabada. tot
segons plànols i detalls de projecte.

P- 354  €390,30

BQ54UT15 Formació de armari de bie, de dimensions aproximades 60x220x30 cm, amb
la part central oberta per encaixar la caixa de la bie, una tarja superior fixa i
en la part inferior una porta d'una fulla batent de 60x100 cm, amb sistema
´´toca-toca´´, tot el conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb
acabat rugós surf, segons carta de colors, inclou estructura de suport,
mecanismes i tots els elemenst necessaris per deixar l'unitat acabada. tot
segons plànols i detalls de projecte.

 €322,00000

Altres conceptes 68,30 €

m2EQ54UT16 Subministre i col.locació de cortina separadora, amb rail d'alumini, col.locada
amb fixacions mecániques. 

P- 355  €14,98

BQ54UU01 Cortina separadora, amb rail d'alumini, col.locada amb fixacions mecániques.  €8,50000
Altres conceptes 6,48 €
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utEY01A001 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 356  €2.630,06

B0111000 Aigua  €0,46970
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €3,84300
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,18672

Altres conceptes 2.625,56 €

utEY01ACC1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 357  €1.734,36

B0111000 Aigua  €0,49280
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €4,03200
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,19440

Altres conceptes 1.729,64 €

utEY01ACM1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 358  €467,29

B0111000 Aigua  €0,07700
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,63000
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,03000

Altres conceptes 466,55 €

utEY01ACP1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 359  €1.305,05

B0111000 Aigua  €0,16940
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €1,38600
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,06720

Altres conceptes 1.303,43 €

utEY01ACS1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 360  €295,59

B0111000 Aigua  €0,06160
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,50400
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,02448

Altres conceptes 295,00 €

utEY01ACT1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 361  €839,94

B0111000 Aigua  €0,10780
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,88200
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,04284

Altres conceptes 838,91 €
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utEY01ACU1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 362  €167,50

B0111000 Aigua  €0,01232
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,10080
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,00492

Altres conceptes 167,38 €

utEY01ACV1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 363  €713,95

B0111000 Aigua  €0,03850
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,31800
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,01440

Altres conceptes 713,58 €

utEY01ADI1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 364  €372,31

B0111000 Aigua  €0,01232
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,10080
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,00492

Altres conceptes 372,19 €

utEY01AGA1 Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres els següents
treballs:- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

P- 365  €83,48

B0111000 Aigua  €0,07700
B0521100 Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,30000
B0521200 Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1  €0,03000

Altres conceptes 83,07 €

m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 366  €6,18

Altres conceptes 6,18 €

utF219U102 Enderroc de bancs i jardineres, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió: inclou part de mitjans manuals.

P- 367  €1.201,73

Altres conceptes 1.201,73 €

m2F21K4AE3 Demolicio de paviment de formigo, de 15 a 30 cm de gruix, amb martell
picador manual

P- 368  €10,79

Altres conceptes 10,79 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pmP- 369  €1,42
Altres conceptes 1,42 €

m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 370  €25,39
B0111000 Aigua  €0,07700
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B0372000 Tot-u artificial  €17,74450

Altres conceptes 7,57 €

m3F923U001 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i
afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els
forats, amb estesa i piconatge del material

P- 371  €41,81

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm  €31,25331
B0332600 Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm  €3,52495

Altres conceptes 7,03 €

m3F9365H31 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

P- 372  €104,75

B064300B Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

 €66,19200
Altres conceptes 38,56 €

MF9651110 Subministre i col.locació de peça recta de formigó, amb secció de 20x10 cm,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió, rejuntada amb morter

P- 373  €30,33

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

 €3,25944
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
 €0,06424

B965PR01 Peça recta de formigó, amb secció de 20x10 cm, classe resistent a l'abrasió
h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada
sobre base de formigó de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió,
rejuntada amb morter

 €8,92500

Altres conceptes 18,08 €

mF96AU010 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

P- 374  €38,80

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

 €2,71620
B96AUG10 Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
 €26,97450

Altres conceptes 9,11 €

m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pmP- 375  €27,10
B0111000 Aigua  €0,07700
B03C-HG1A Sauló sense garbellar  €18,68750

Altres conceptes 8,34 €

M2F9F5U035 Subministre i col.locació de paviment de peces de formigo amb peces
rectangular de 20x40 cm i de 60x40 cmm de 5 cm de gruix, combinats i
especejament segons projecte, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

P- 376  €38,15

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm  €0,29682
B9FA2471 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm de gruix, de forma

rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt
 €9,98400

B9FA6471 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt

 €9,98400
Altres conceptes 17,89 €

M3F9G2ART1 Subministrament i col·locació de paviment de formigó decoratiu per exteriors
tipus artevia desactivado de la casa comercial lafarge, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic. inclús elements i
material auxiliar i necessari per deixar el paviment completament acabat. tot
segons plànols i detalls de projecte, i indicacions de la df. 

P- 377  €143,25
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B064E26B Formigó hm-30/b/20/i+e de consistència tova, grandària màxima del granulat

20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e
 €85,02900

B9GZ1200 Pols de quars color  €30,15300
Altres conceptes 28,07 €

m2F9Z4A615 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 20x20 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

P- 378  €2,61

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01488
B0B34153 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:5-5 mm

6x2,2 m b500t une-en 10080
 €1,57200

Altres conceptes 1,02 €

uFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 379  €90,55

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

 €1,28480
BD5ZJJJ0 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50

mm exteriors i 52 kg de pes
 €68,01000

Altres conceptes 21,26 €

UFJSARB08 Sub. i col de consola de programació via radio, Dimensions 7,6 x 29 x5,1 cm.
Temps per estació: 0-240 minuts en increments d'1 minuto.Horas d'arrencada:
9 per dia. Hores d'arrencada esglaonades. Arrencada manual i avanç de
botón.Frecuencia de treball: 868 MHz. Compatible amb els sensors. S'inclou
p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 380  €455,85

BJSARB08 Consola de programació via radio HUNTER o equivalent WVP-I, Dimensions
7,6 x 29 x5,1 cm. Temps per estació: 0-240 minuts en increments d'1
minuto.Horas d'arrencada: 9 per dia. Hores d'arrencada esglaonades.
Arrencada manual i avanç de botón.Frecuencia de treball: 868 MHz.
Compatible amb els sensors.

 €377,52000

Altres conceptes 78,33 €

UFJSARB09 Sub. i col de unitat de control d'1 estacions, Per a instal·lació dins d'arqueta.
Compartiment de pila doble amb dos juntes estanques, IP-68. Dimensions:
Ø8,25 x 12,7 alt. Comunicació via rasdio.Funcionamiento amb solenoides
latch DC de 9 volts. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 381  €318,63

BJSARB09 Unitat de control d'1 estacions HUNTER o equivalent WVC-100-I, Per a
instal·lació dins d'arqueta. Compartiment de pila doble amb dos juntes
estanques, IP-68. Dimensions: Ø8,25 x 12,7 alt. Comunicació via
rasdio.Funcionamiento amb solenoides latch DC de 9 volts. 

 €246,84000

Altres conceptes 71,79 €

UFJSARB10 Sub. i col d'electrovàlvula , Ø1 ´´, rosca femella, de PVC, amb alimentació del
solenoide de 9 V. Configuració en línia. Cabal d'0,23-6,81 m3 / h. Per
pressions de 1,38-10,34 bars. Possibilitat d'arrencada manual mitjançant el
solenoide.. S'inclou arqueta de plàstic rectangular, vàlvula de comporta Ø1 ´´
i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 382  €78,92

BJSARB10 Electrovàlvula HUNTER PGV-100G-B-9 V o equivalent, Ø1 ´´, rosca femella,
de PVC, amb alimentació del solenoide de 9 V. Configuració en línia. Cabal
d'0,23-6,81 m3 / h. Per pressions de 1,38-10,34 bars. Possibilitat d'arrencada
manual mitjançant el solenoide.

 €18,54000

Altres conceptes 60,38 €

UFJSARB11 Sub. i col de tovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast de 1,8 a 3,5m,
ajustable de 90º a 210º, pressió de treball recomanada de 2.1 a 3'8 atm,
cabals de 29,4 l / ha 106,2 l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de
difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 383  €26,73

BJAARB11 Tovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast de 1,8 a 3,5m, ajustable de
90º a 210º, pressió de treball recomanada de 2.1 a 3'8 atm, cabals de 29,4 l /
ha 106,2 l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

 €8,47000

Altres conceptes 18,26 €
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UFJSARB12 Sub. i col de tovera giratòria de multicrraigs MP rotator de , abast de 2,4 a
4,6m, ajustable entre 90 º i 210 º, pressió de treball recomanada de 1.75 a
3'75 atm, cabals de 36L / ha 120L / h .Rosca adaptable a cossos de difusors
de difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 384  €26,73

BJAARB12 Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, abast de 2,4 a 4,6m, ajustable
entre 90 º i 210 º, pressió de treball recomanada de 1.75 a 3'75 atm, cabals
de 36L / ha 120L / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

 €8,47000

Altres conceptes 18,26 €

UFJSARB13 Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular
central, abast de 1,5x 9 m, pressió de treball recomanada de 2 a 3'75 atm,
cabals de 85L / ha 117L / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors
rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 385  €26,73

BJAARB13 Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular central, abast
de 1,5x 9 m, pressió de treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 85L /
ha 117L / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. 

 €8,47000

Altres conceptes 18,26 €

UFJSARB14 Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator tovera rectangular
cantonada esquerra, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball recomanada de 2
a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors
de difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 386  €26,73

BJAARB14 Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular cantonada
esquerra, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball recomanada de 2 a 3'75
atm, cabals de 43L / ha 58l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de
difusors rosca mascle. 

 €8,47000

Altres conceptes 18,26 €

UFJSARB15 Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular
cantonada dreta, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball recomanada de 2 a
3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de
difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 387  €26,73

BJAARB15 Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular cantonada
dreta, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball recomanada de 2 a 3'75 atm,
cabals de 43L / ha 58l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors
rosca mascle. 

 €8,47000

Altres conceptes 18,26 €

UFJSARB16 Sub. i col de cos de difusor, altura d'elevació 10 cm. Alçada total 15,5 cm.
Cabal d'0,05-1,25 m3 / h. Interval de pressions entre 1 i 4,8 bar. Broquet
intercanviable i adaptable a tots els models de toveres femella de 1/2 ´´.
S'inclou accessori d'acoblament de colzes articulats marca HUNTER o
equivalent model SJ-512 (30 cm/rosca 1/2´´ x 1/2´´) per a una pressió nominal
de 10,3 bars i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 388  €61,85

BJAARB16 Cos de difusor HUNTER PROS-04 o equivalent, altura d'elevació 10 cm.
Alçada total 15,5 cm. Cabal d'0,05-1,25 m3 / h. Interval de pressions entre 1 i
4,8 bar. Broquet intercanviable i adaptable a tots els models de toveres
femella de 1/2 ´´. 

 €2,28000

Altres conceptes 59,57 €

UFJSARB17 Sub. i col de sistema de reg radicular, amb una alçada de cilindre enterrar de
46 cm, diàmetre d'exposició de 7,6 cm. Amb inundador instal·lat de 57 l / h,
colze articulat de 30 cm premuntat amb sortida de rosca mascle de 1/2 ´´.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

P- 389  €98,62

BJAARB17 Sistema de reg radicular, amb una alçada de cilindre enterrar de 46 cm,
diàmetre d'exposició de 7,6 cm. Amb inundador instal·lat de 57 l / h, colze
articulat de 30 cm premuntat amb sortida de rosca mascle de 1/2 ´´. 

 €37,30000

Altres conceptes 61,32 €
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UFJSARB18 Sub. i col de hidrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME. S'inclou arqueta
de plàstic rodona, clau per a hidrant HUNTER QCV-100K o equivalent de 1´´
mascle-femella, colze mòbil HUNTER HS-100 o equivalent per a clau de 1´´
mascle-femella, vàlvula de comporta de 1´´ i p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

P- 390  €227,77

BJAARB18 Hdrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME.  €160,30000
Altres conceptes 67,47 €

UFQ11GU10 Subministre i col.locació de banc, realitzat amb estructuta de suport i
recolzabraços de pletines d'acer plegades i soldades, acabades pintades, i
seient i respatller format per llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària,
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb
fixacions mecàniques.

P- 391  €315,95

BQ11GU10 Banc realitzat amb estructuta de suport i recolzabraços de pletines d'acer
plegades i soldades, acabades pintades, i seient i respatller format per
llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb fixacions mecàniques.

 €275,00000

Altres conceptes 40,95 €

uFQ21UC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 392  €72,94

BQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer

 €55,91000
Altres conceptes 17,03 €

UFQ31U220 Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada
amb dau de formigó

P- 393  €533,43

BQ31D220 Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

 €284,00000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €25,54000
Altres conceptes 223,89 €

uFQ42FE15 Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa
base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 394  €156,76

BQ42FE15 Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa
base de 200x200 mm, per a muntar superficialment

 €124,85000

Altres conceptes 31,91 €

M2FR20025D Moldejat i anivellament del terreny amb mitjans manuals per a obtenir el perfil
d'acabat de les dunes

P- 395  €3,49

Altres conceptes 3,49 €

utFR20U145 Transplantament de arbre, a zona indicada per Direcció D'obra, inclou
col.locació d'elements de protecció durant el curs de l'obra, la seva retirada un
cop finalitzades les obres, i la seva adequació. inclou el seu abonament i
conservació durenat el curs de l'obra. 

P- 396  €356,71

Altres conceptes 356,71 €

utFR20U15V Poda de enradadera existent en la zona del porxo, per facilitar els treballs de
reparació del porxo, inclou col.locació d'elements de protecció durant el curs
de l'obra, la seva retirada un cop finalitzades les obres, i la seva adequació.
inclou el seu abonament i conservació durenat el curs de l'obra. 

P- 397  €2.223,74

Altres conceptes 2.223,74 €
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UFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora
sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de
treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

P- 398  €12,72

Altres conceptes 12,72 €

m3FR3P2112 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 399  €54,93

BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €42,58485
Altres conceptes 12,35 €

UFR632J73 Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel
nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

P- 400  €29,97

Altres conceptes 29,97 €

M2FR721100 Sembra de heura, tot segons els plecs de condicions de parcs i jardins.P- 401  €7,75
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13040
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,09031
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr  €0,03400
BR4U1110 Heura  €0,06250

Altres conceptes 7,43 €

m2G231EC03 Neteja de sostre amb sorra a pressió i/o raig d'aigua desionitzada i preparació
de la superfície per a posterior tractament o pintat, amb protecció prèvia de
les instal.lacions existents, inclós càrrega, transport i descàrrega de residus a
centre de reciclatge.

P- 402  €3,88

B0X0INT1 Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels
elements i mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat.

 €1,00000
D3R3IN3 Transport i descàrrega a magatzem municipal o lloc indicat per direcció

d'obra de diferents materials. 
 €1,42475

Altres conceptes 1,46 €

m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 403  €7,61

Altres conceptes 7,61 €

m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 404  €0,09

B0Y15250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

 €0,09000

Altres conceptes 0,00 €

m3K213UI10 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 405  €172,30

Altres conceptes 172,30 €
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m3K2148134 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 406  €361,45

Altres conceptes 361,45 €

m2K2148HC1 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 407  €14,33

Altres conceptes 14,33 €

m2K2148U10 Enderroc de porxo exterior del edifici, format per llosa de formigó armat
massissa i en formació de gelosia, realitzat amb mitjans mecànics i repicat de
punts singulars realitzat amb mitjans manuals amb compressor.
Inclou l'apuntalament provisional de l'estructura a enderrocar, la formació de
pretalls per delimitar les zones a enderroc i les zones a conservar, inclou el
tall d'armadures amb tall oxiacetilènic, i càrrega mecánica de runa sobre
camió o contenidor, 

P- 408  €38,87

Altres conceptes 38,87 €

mlK214UU01 Enderroc d'entrebigat amb intereix existente entre bigues formigonades ´´in
situ´´, amb el replanteig de la zona a enderrocar, tall dels revoltons amb radial,
per tal de evitar danyar els nervis unidireccionals, repicat i retirada del
revoltons, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, muntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, ensassat amb la
part inferior del forjat, formación d'ancoratge a parament vertical amb acer en
barres corrugades, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, armat del nervi amb armadura per a bigues AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb armat segons
projecte, i planos de detall, i formigonat amb formigó lleuger per a sostres
amb elements resistents industrialitzats hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba, Inclou el desmuntatge del encofrat, la retirada de la runa,
i tots els elements necesaris fins a deixar la unitat acabada.

P- 409  €67,95

B06L361B Formigó lleuger hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició iia

 €6,88400

B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar

 €1,70400
B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,45440
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,74014
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €1,38000
B0DZA000 Desencofrant  €0,09880

Altres conceptes 56,69 €

m3K2150011 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 410  €16,19

Altres conceptes 16,19 €

m2K2153D61 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 411  €0,93

Altres conceptes 0,93 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 412  €6,71

Altres conceptes 6,71 €

m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 413  €8,09

Altres conceptes 8,09 €
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m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 414  €15,16

Altres conceptes 15,16 €

m2K2164U12 Enderroc de paret de tancament de maó calat / massis de més de 15 cm de
gruix, a mà amb martell trencador manual, o mecànics i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 415  €25,26

Altres conceptes 25,26 €

m2K216U771 Repicat del fossat del ascensor per l'adequació a les noves dimensions de
projecte, deixant la superficie de les parets repicades, segons les exigencies i
condicions marcades pel la DO. inclou la rectificació, tallat i reparació de
armadures que poguin aflorar durant el procés de repicat,

P- 416  €30,32

Altres conceptes 30,32 €

m2K216U785 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de fins a 0,50 m2
amb mitjans manuals, i/o mecanics de petita entitat, contemplan el replanteix
del calaix a realitzar, replanteig de les bigues de forjat afectades, verificació
per part de la DO, i execució del descarnat del forjat salvant les bigues.

 

P- 417  €19,48

Altres conceptes 19,48 €

m2K216U788 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de fins a 1,00 m2
amb mitjans manuals, i/o mecanics de petita entitat, contemplan el replanteix
del calaix a realitzar, replanteig de les bigues de forjat afectades, verificació
per part de la DO, i execució del descarnat del forjat salvant les bigues.

 

P- 418  €38,96

Altres conceptes 38,96 €

m2K2182F01 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes
de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 419  €4,86

Altres conceptes 4,86 €

mK2183971 Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 420  €4,63

Altres conceptes 4,63 €

mK2183A71 Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 421  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

m2K2183U10 Arrencada d'aplacat de panells hpl, col.locada sobre enllatat de fusta, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 422  €5,32

Altres conceptes 5,32 €

m2K218A410 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 423  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

m2K218R002 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 424  €4,39

Altres conceptes 4,39 €
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m2K218U003 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 425  €6,48

Altres conceptes 6,48 €

m2K218U410 Enderroc de cel ras i entramat de suport existent en la planta baixa, amb el
desmuntatge previ dels equips d'iluminació i acopi a obra per posterior
aprofitament, l'enderroc del cel ras es realitzará amb mitjans manuals
adequats per tal d'evitar el deteriorament dels revestiments existents en la
planta, càrrega manual de la runa sobre camió o contenidor

P- 426  €12,33

Altres conceptes 12,33 €

m2K218UR01 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 427  €4,16

Altres conceptes 4,16 €

m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 428  €11,96

Altres conceptes 11,96 €

m2K2194B21 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 429  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

m2K2195D24 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 430  €13,88

Altres conceptes 13,88 €

mK2197821 Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 431  €1,39

Altres conceptes 1,39 €

mK2199511 Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 432  €5,53

Altres conceptes 5,53 €

mK219A121 Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 433  €6,94

Altres conceptes 6,94 €

m2K219U100 Enderroc de capa de compresió de forjat unidireccional de formigó armat, de
gruix variable, realitzat amb amb compressor i mitjans manuals, transport
interior de runa de forma manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. El enderroc del forjat es realitzará amb els mitjans adeuats, per tal
de evitar la rotura dels revoltons i la retirada del armat existent. 

P- 434  €8,75

Altres conceptes 8,75 €

m2K219U101 Enderroc de recrescut existent en dos dels serveis, dutxa in situ, realitzat amb
mitjans manuals i/o martells electrics, deixant la superficie neta. 
Inclou els mitjans auxiliars, retirada de runa amb mitjans manuals, transport
interior i càrrega manuals sobre camió o contenidor ubicat en l'exterior de
l'edifici.

P- 435  €19,37

Altres conceptes 19,37 €

M2K219UU10 Arrencada de graons terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 436  €3,47

Altres conceptes 3,47 €
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m2K219UU11 Arrencada de instal.lacions exteriors, iluminiació, xarxa d'alimentació, aigua,
reg, etc, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 437  €231,27

Altres conceptes 231,27 €

m2K219UUN1 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 438  €4,63

Altres conceptes 4,63 €

M2K219UUU1 Arrencada de paviment de terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 439  €6,94

Altres conceptes 6,94 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 440  €11,56

Altres conceptes 11,56 €

utK21A3012 Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 441  €41,63

Altres conceptes 41,63 €

uK21AU010 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de
fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 442  €7,98

Altres conceptes 7,98 €

uK21AU015 Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles
batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 443  €13,30

Altres conceptes 13,30 €

m2K21AU020 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, corredissa, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 444  €15,56

Altres conceptes 15,56 €

utK21AUF11 Arrencada de full i bastiment de finestres, inclós part proporcional de persiana
de les que la portin, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

P- 445  €13,88

Altres conceptes 13,88 €

mK21B1011 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 446  €7,62

Altres conceptes 7,62 €

mK21B1012 Arrencada de barana metàl·lica de 50 a 60 cm d'alçària, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 447  €4,07

Altres conceptes 4,07 €

mK21B2011 Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 448  €2,31

Altres conceptes 2,31 €

mK21B2U01 Arrencada de tub de proteció en finestres ancorat a paret, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 449  €1,16

Altres conceptes 1,16 €

mK21B2U02 Arrencada de passamà de fusta i emplafonat fixat a la paret, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 450  €3,47



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 129

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 3,47 €

mK21B2U03 Arrencada de barana de fusta amb doble passamans de fusta, fixat a
estructura del ascensor, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 451  €3,47

Altres conceptes 3,47 €

utK21BU101 Arrencada de porta cancela d'entrada general al edifici de dues fulles batents i
de mides aproximades 380x180 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 452  €141,27

Altres conceptes 141,27 €

utK21BU102 Desmuntatge i retirada de l'estructura de l'escala d'emergencia, dels tres
nivells, contemplant la retirada d'estructura portant, (pilars, bigues i zancas),
paviment i elements de suport, graons, plaques d'ancoratges i fixació de
lestructura, i tots els elements que la conforman, deixant la superficie neta,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 453  €415,17

Altres conceptes 415,17 €

mK21D1011 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 454  €3,24

Altres conceptes 3,24 €

mK21D1020 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 455  €5,55

Altres conceptes 5,55 €

mK21D3611 Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 456  €6,48

Altres conceptes 6,48 €

mlK21D5811 Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 457  €4,05

Altres conceptes 4,05 €

mlK21DU120 Enderroc de calaix d'obra de 80x80 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 458  €28,91

Altres conceptes 28,91 €

mlK21DU611 Desmuntage, acondicionament, transport i gestió de xemeneis i/o baixants de
fibrociment amb amiantdisposant de les mesures mínimas de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d'exposició al amiant, inclou la p.p. de
tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per l'Agencia
Catalana de Residus.  

P- 459  €50,88

Altres conceptes 50,88 €

utK21DU620 Tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per l'Agencia
Catalana de Residus.  

P- 460  €1.155,00

B21DU620 Tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per l'Agencia
Catalana de Residus.  

 €1.100,00000
Altres conceptes 55,00 €

mlK21EAU10 Arrencada de tub de xemeneies de xapa de caldera, col·locat superficialment,
inclou el desmuntatge del barret, elemenst de suport, i peces especials, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 461  €26,61

Altres conceptes 26,61 €
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uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 462  €16,35

Altres conceptes 16,35 €

uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 463  €18,06

Altres conceptes 18,06 €

uK21JE111 Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 464  €25,98

Altres conceptes 25,98 €

uK21JG111 Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 465  €14,70

Altres conceptes 14,70 €

uK21JH111 Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 466  €14,92

Altres conceptes 14,92 €

uK21QU300 Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

P- 467  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

utK21QU550 Desmuntatge de mobiliari cuina i equipament existent a la cuina, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 468  €925,07

Altres conceptes 925,07 €

utK21QU551 Desmuntatge de neveres formades per panells sandwich, motors, portes i
accesoris, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 469  €1.156,34

Altres conceptes 1.156,34 €

utK21QUB01 Desmuntatge i retirada de barra minusvàlid en parament amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 470  €3,47

Altres conceptes 3,47 €

UK21QUB10 Desmuntatge i retirada de estructura estenedors i cordes, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 471  €19,66

Altres conceptes 19,66 €

UK21QUB12 Desmuntatge i retirada, de barana metalica d'accés al badalot amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 472  €15,03

Altres conceptes 15,03 €

UK21QUB13 Desmuntatge i retirada, de 2 perfils metàl.lics existent en la planta general de
la coberta, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i retirada
dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 473  €31,94

Altres conceptes 31,94 €
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UK21QUB14 Enderroc d'escala d'obra d'accés al badalot, mitjançant el repicat de l'obra,
amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 474  €106,45

Altres conceptes 106,45 €

UK21QUB15 Desmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per maquinaria ascensor,
mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 475  €93,14

Altres conceptes 93,14 €

UK21QUB16 Tall de caps de perfils metàl.lics de en zona dels ascensor, tall esmuntatge i
retirada, de portics metàl.lics per maquinaria ascensor, mitjançant el repicat
de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 476  €14,25

Altres conceptes 14,25 €

uK21QUE01 Enderroc de d'escala d'obra d'accés de la Planta S-3 a la Planta S-2,
mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 477  €665,32

Altres conceptes 665,32 €

utK21QUU03 Desmuntatge de campana extractora de cuina en parament i equips
d'extincio, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 478  €555,04

Altres conceptes 555,04 €

mlK21Z2760 Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum

P- 479  €8,22

Altres conceptes 8,22 €

MK21ZP760 Tall en paviment de 3 a 4 cm de fondària, amb disc de carborúndumP- 480  €5,48
Altres conceptes 5,48 €

m3K2216452 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
indirecta sobre camió

P- 481  €4,81

Altres conceptes 4,81 €

m3K2RA7540 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials,
procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 482  €12,60

B2RA7540 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials
amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €12,00000

Altres conceptes 0,60 €
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m2K447XL01 Subministre i col.locació de estructura de suport de la gelosia de fusta, format
per estructura d'acer amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º
amb el ral a escollir per DO, realitzat per xapes horitzontals, plegades en
forma de L de 2 mm de gruix, col.locades a un intereix segons projecte, per
ancoratge de la lama de fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les
xapes horitzontals, format per muntants realitzats per tubulars foradats de
40x40 mm, inclou la formació en taller dels forats per la futura fixació de les
lames de fusta.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat, lacat al forn i
muntat a obra sense soldadura, colocat amb fixacions mecániques. tot segons
projecte

P- 483  €99,81

B44ZXL01 Estructura de suport de la gelosia de fusta, format per estructura d'acer
galvanitzat i acabat lacat al forn, color a escollir per DF, realitzat per xapes
horitzontals, plegades en forma de L de 2 mm de gruix, per ancoratge de la
lama de fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les xapes
horitzontals, format per muntants realitzats per tubulars foradats de 40x40
mm.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat, lacat al forn i
muntat a obra sense soldadura, colocat amb fixacions mecániques. tot
segons projecte

 €85,00000

Altres conceptes 14,81 €

utK447XL10 Increment económic per formació de registre el l'estructura de la gelosia de
façana per accés a bombers, amb la formació d'una estructura desmuntable i
el tall de la fusta de les lames per ajustarla al registre, dimensions segons
projecte.

P- 484  €341,25

B44ZXL10 Increment económic per formació de registre el l'estructura de la gelosia de
façana per accés a bombers, amb la formació d'una estructura desmuntable i
el tall de la fusta de les lames per ajustarla al registre, dimensions segons
projecte.

 €325,00000

Altres conceptes 16,25 €

mlK447YE02 Subministre i col.locació de tancament fix, de 120 cm d'alçada, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat
en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la
col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació
per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 485  €162,04

B44Z5U26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €81,00000

Altres conceptes 81,04 €
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mlK447YE03 Subministre i col.locació de tancament fix, de 180 cm d'alçada, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat
en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de
suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot segons projecte.

P- 486  €182,62

B44Z5U26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €100,60200

Altres conceptes 82,02 €

mlK447YE04 Subministre i col.locació de tancament fix, de 140 cm d'alçada, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat
en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la
col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació
per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 487  €153,53

B44Z5U26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €72,90000

Altres conceptes 80,63 €

mlK447YE05 Subministre i col.locació de tancament fix, de 230 cm d'alçada, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat
en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la
col.locació de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació
per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 488  €269,03

B44Z5U26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €195,12000

Altres conceptes 73,91 €

utK447YE06 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 110x120
cm, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i
per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 489  €405,41
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B44ZYE06 Porta batent d'una fulla de dimensions 110x120 cm, format per un enmarcat

perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions
mecàniques. 
Tot segons projecte.

 €325,00000

Altres conceptes 80,41 €

utK447YE07 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 125x155
cm, format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i
per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 490  €650,06

B44ZYE07 Porta batent d'una fulla de dimensions 125x155 cm, format per un enmarcat
perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions
mecàniques. 
Tot segons projecte.

 €558,00000

Altres conceptes 92,06 €

utK447YE08 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x230 cm,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i
per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 491  €755,06
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B44ZYE08 Porta batent d'una fulla de dimensions 86x230 cm, format per un enmarcat

perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions
mecàniques. 
Tot segons projecte.

 €658,00000

Altres conceptes 97,06 €

utK447YE09 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x170 cm,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i
per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau
mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 492  €541,91

B44ZYE09 Porta batent d'una fulla de dimensions 86x170 cm, format per un enmarcat
perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau
mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions
mecàniques. 
Tot segons projecte.

 €455,00000

Altres conceptes 86,91 €

utK447YE10 Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions 86x150 cm,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i
per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau
mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions mecàniques.

Tot segons projecte.

P- 493  €541,91

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 136

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B44ZY10 Porta batent d'una fulla de dimensions 86x150 cm, format per un enmarcat

perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic i clau
mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el subministre a
l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba amb fixacions
mecàniques. 
Tot segons projecte.

 €455,00000

Altres conceptes 86,91 €

mlK447YE12 Subministre i col.locació de tancament fix, de 170 cm d'alçada, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat
en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat
a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura
estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en
projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements
necessaris.
Tot segons projecte.

P- 494  €176,21

B44Z5U26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €94,50000

Altres conceptes 81,71 €

mlK447YE14 Subministre i col.locació de tancament fix, de 160 cm d'alçada, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat
en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de
suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
Tot segons projecte.

P- 495  €176,78

B44Z5U26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €95,04000

Altres conceptes 81,74 €

mlK447YE15 Subministre i col.locació de tancament fix, de 210 cm d'alçada, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat
en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat
a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura
estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en
projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements
necessaris.
Tot segons projecte.

P- 496  €189,44

B44Z5U26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €107,10000

Altres conceptes 82,34 €
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mlK447YE16 Subministre i col.locació de porta corredissa de dimensions 455x170 cma,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura,
perfil de fixació format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T de
45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots
els elements necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i tancament automàtic
de porta, fins i tot pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó
HM-25 / B / 20 / I, rodes per lliscament, amb rodament de greixatge
permanent, material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador, emissor, receptor i
fotocèl·lula), per a automatització de porta de garatge, i 5 comandaments a
distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

P- 497  €1.915,63

B44Z5YE16 Porta corredissa de dimensions 455x170 cma, format per un enmarcat
perimetral format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat
a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura
estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades en
projecte, inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els elements
necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i tancament automàtic
de porta, fins i tot pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó
HM-25 / B / 20 / I, rodes per lliscament, amb rodament de greixatge
permanent, material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador, emissor, receptor i
fotocèl·lula), per a automatització de porta de garatge, i 5 comandaments a
distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

 €1.580,00000

Altres conceptes 335,63 €

m2K45RE000 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components

P- 498  €20,34

B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural

 €11,38400
Altres conceptes 8,96 €

utK45RKB10 Reparació de superfícies escrostonades en llocs puntuals de les biguetes de
20 a 30 cm, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos
components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivat d'armadures.
Inclou la p.p. d'encofrat per la formació de base de suport.

P- 499  €57,91

B0715100 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de
retracció controlada per a reparació

 €18,92000
B0717000 Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i

pont d'unió
 €6,90000

Altres conceptes 32,09 €

m2K45RU510 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades,
erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter
tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

P- 500  €153,83
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B0715100 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de

retracció controlada per a reparació
 €64,50000

B0717000 Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i
pont d'unió

 €6,90000
Altres conceptes 82,43 €

utK4ZWMB01 Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i
femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

P- 501  €10,20

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €4,27000
Altres conceptes 5,93 €

utK4ZWU001 Encamisar tpus i. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per
augment de càrrega i suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer
s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot
formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent
mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa )
de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant ,
femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars
per deixar l'element acabat segons plànols i detall.

P- 502  €236,31

B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural

 €7,11500
B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat, per a ús estructural per a injectar
 €34,08000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €6,40000
B0X0INT1 Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels

elements i mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat.
 €0,20000

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €144,00000

Altres conceptes 44,52 €

utK4ZWU005 Estintolament per a passos d’instal·lacions TIPUS I, de paret d'obra ceràmica
de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 20 kg/m.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb
la superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 503  €107,23

B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar

 €34,08000
B0X0INT1 Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels

elements i mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat.
 €1,00000

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €43,20000

Altres conceptes 28,95 €
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utK4ZWU006 Estintolament per a dobles passos d’instal·lacions TIPUS II, de paret d'obra
ceràmica de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb una
quantia de 20 kg/m, per a cada pas.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim i separació mínima entre ells
30/35cms.
- Encamisat reforç de paret ceràmica existent entre passos existent per
augment de càrrega i suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer
s275jr, e = 12mm , en quatre cares de l'element segons detall. Repicat i
sanejat de la superfície de l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de
pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element
existent , execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres
roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i volandera, amb
parell de collada amb clau dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxica, i en general tot tipus de treballs i materials
auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i detall.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de fàbrica
existents, i rebliment del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb
la superfície anivellada; inclòs estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte.

P- 504  €284,41

B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar

 €102,24000
B0X0INT1 Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels

elements i mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat.
 €1,00000

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €110,40000

Altres conceptes 70,77 €

utK4ZWU0A2 Encamisar tpus ii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per
augment de càrrega i suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer
s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot
formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent
mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa )
de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant ,
femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars
per deixar l'element acabat segons plànols i detall.

P- 505  €375,79

B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural

 €7,11500
B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat, per a ús estructural per a injectar
 €34,08000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €6,40000
B0X0INT1 Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels

elements i mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat.
 €0,20000

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €240,00000

Altres conceptes 88,00 €
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utK4ZWU0A3 Encamisar tpus iii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix per
augment de càrrega i suport de bigues , a base de col·locació de xapes d'acer
s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot
formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent
mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa )
de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant ,
femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars
per deixar l'element acabat segons plànols i detall.

P- 506  €449,74

B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural

 €7,11500
B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat, per a ús estructural per a injectar
 €68,16000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €6,40000
B0X0INT1 Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels

elements i mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat.
 €0,20000

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €264,00000

Altres conceptes 103,87 €

utK4ZWU0A4 Encamisar tpus iv. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms de gruix
per augment de càrrega i suport de bigues , a base de col·locació de xapes
d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de l'element segons detall, inclou fins i
tot formació de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element existent
mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa )
de l'espai entre xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant ,
femella i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars
per deixar l'element acabat segons plànols i detall.

P- 507  €286,54

B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural

 €7,11500
B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat, per a ús estructural per a injectar
 €34,08000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €6,40000
B0X0INT1 Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels

elements i mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat.
 €0,20000

B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €168,00000

Altres conceptes 70,75 €

utK4ZWUU01 Subministre i col.locació de barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, i de
una longitut de 180 cm, disposada a forma de reforç de forjat, contemplant la
perforació de taladres en les parets d'obra, col.locació de la barra deixant la
meitat de la barra al mig de la paret i injecció amb d'adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, deixant la barra fixa i
llesta per el formigonat posterior, inclou la col.locació de separadors i demés
elements.

P- 508  €6,45

B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar

 €1,70400
B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €1,02400

Altres conceptes 3,72 €

utK4ZWUU02 Subministre i col.locació de conectors realitzats amb barra d'acer corrugat de
12 mm de diàmetre, i de una longitud de 130 cm en forma de U, disposada a
forma de roforç de forjat, conteplant la regata en parets d'obra, realitzat amb
precaució, segons detall de projecte, deixant la barra fixa i llesta per
formigonat posterior, inclou la col.locació de separadors i demés elements. 

P- 509  €10,50
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B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,76800

Altres conceptes 9,73 €

m2K785U010 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una
dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació i recobriment de 2 cm de gruix de morter
de ciment 1:4

P- 510  €43,50

B7521000 Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions  €7,37500
B75Z1100 Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid  €0,10050

Altres conceptes 36,02 €

m2K7D2UIG1 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat
unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug blanc
trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment
incombustible, fins a formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el
foc de 90 minuts (REI-90 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans
auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

P- 511  €11,30

B0111000 Aigua  €0,02310
B7D20021 Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,

per a aïllament contra el foc, en sacs
 €4,08000

Altres conceptes 7,20 €

m2K7D2UIG2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat
unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug blanc
trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment
incombustible, fins a formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el
foc de 120 minuts (REI-120 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans
auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

P- 512  €13,32

B0111000 Aigua  €0,02772
B7D20021 Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,

per a aïllament contra el foc, en sacs
 €6,00000

Altres conceptes 7,29 €

m2K7D2UIG3 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de forjat
unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug blanc
trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment
incombustible, fins a formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el
foc de 180 minuts (REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans
auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

P- 513  €19,38

B0111000 Aigua  €0,03388
B7D20021 Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,

per a aïllament contra el foc, en sacs
 €11,76000

Altres conceptes 7,59 €

m2K7D2UIG6 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructures metál.liques
miitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug blanc trencat, acabat
rugós, amb perlita i vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a
formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc de 180 minuts
(REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans
auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

P- 514  €21,09

B0111000 Aigua  €0,02772
B7D20021 Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,

per a aïllament contra el foc, en sacs
 €6,00000

Altres conceptes 15,06 €
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m2K7D6UIG1 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en estructura
metálica mitjançant l'aplicació de pintura intumescent, color blanc, acabat
mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola air-less fins a formar un gruix
requerit i aconseguir una resistència a el foc de 90 minuts (R-90 ') segons
exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans
auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

P- 515  €42,32

B89ZT000 Pintura intumescent  €16,62550
B8ZAG000 Imprimació per a pintura intumescent  €1,93266

Altres conceptes 23,76 €

m2K7D6UIG2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en estructura
metálica mitjançant l'aplicació de pintura intumescent, color blanc, acabat
mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola air-less fins a formar un gruix
requerit i aconseguir una resistència a el foc de 120 minuts (R-120 ') segons
exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials, mitjans
auxiliars i protecció dels paraments de l'obra.

P- 516  €55,26

B89ZT000 Pintura intumescent  €25,14100
B8ZAG000 Imprimació per a pintura intumescent  €1,93266

Altres conceptes 28,19 €

mlKB15UBRR Suministre i colocació de barana de vidre laminat per a finestres, formada per
vidre laminat de seguretat de 6+6 mm de gruix, d'una alçada de 30 cm d'alt,
fixada a perfils U20.20.2 d'acer inoxidable cargolades a bancals de les
finestres. Els perfils U incorporen topall inferior.

P- 517  €57,52

BB15UBR1 Barana de vidre laminat per a finestres, formada per vidre laminat de
seguretat de 6+6 mm de gruix, d'una alçada de 30 cm d'alt, fixada a perfils
U20.20.2 d'acer inoxidable cargolades a bancals de les finestres. Els perfils
U incorporen topall inferior.

 €45,00000

Altres conceptes 12,52 €

uKD31JS01 Canal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus entramada (religa
cuadricula de 25 x 25 mm) amb sifó i cistella de recogida de sòlids, ambdós
extraibles. Acer inoxidable AISI 304.

P- 518  €273,35

BD3112B4 Canal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus entramada (religa
cuadricula de 25 x 25 mm) amb sifó i cistella de recogida de sòlids, ambdós
extraibles. Acer inoxidable AISI 304.

 €249,12000

Altres conceptes 24,23 €

uKD352565 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm de mides interiors (alçada variable en
60 i 120 cm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

P- 519  €184,43

B0111000 Aigua  €0,00308
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
 €0,43491

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

 €5,36470
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la

norma une-en 771-1
 €10,80090

Altres conceptes 167,83 €

UKD7FSA50 Subm. i col. de sifó de PVC de 250 mm. de diàmetre, amb registre
mascle/famella, de color gris, per encolar. S'inclou cola i p.p. d'accessoris per
al seu muntatge.

P- 520  €158,87

BD7FSA50 Sifó de PVC JIMTEN o equivalent ref. 32166 de 250 mm. de diàmetre, amb
registre mascle/famella, de color gris, per encolar.

 €143,82000
Altres conceptes 15,05 €

uKDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 521  €62,41
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B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,20337
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat

20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
 €8,32128

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,06742
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la

norma une-en 771-1
 €1,44018

Altres conceptes 51,38 €

uKDKZH8B4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 522  €37,45

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

 €0,11232
BDKZH8B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €18,61000

Altres conceptes 18,73 €

uKDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 523  €71,52

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

 €0,11232
BDKZH9C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €51,06000

Altres conceptes 20,35 €

uKE218107 Subm. i col. de caldera de condensació pressuritzada (a gas) de fosa
d'alumini amb cremador modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm): 1517
S'inclou transport, posada en marxa i material auxiliar de Muntatge. (C-01)

P- 524  €7.479,60

BE218106 Caldera de condensació pressuritzada (a gas) de fosa d'alumini amb
cremador modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm): 1517

 €6.465,00000

Altres conceptes 1.014,60 €

uKE39Z263 Subm. i col. d'element de radiador d'alumini 700mm d'alçada, amb p.p. de
vàlvula monotub T termostatizable, purgador automàtic PA5, taps i suports.

P- 525  €32,79

BE39A263 Element de radiador d'alumini d'alçada 700mm, amb p.p. de vàlvula monotub
T termostatizable, purgador automàtic PA5, taps i suports.

 €18,57000
Altres conceptes 14,22 €

uKE39Z264 Sum. i col. de panell d'acer de 800x750 mm. S'inclou p.p. de suports,
purgador manual, tap, ràcord, juntes i vàlvula bitub de 1/2 ´´.

P- 526  €106,75

BE39A264 Panell d'acer de 800x750 mm.  €89,00000
Altres conceptes 17,75 €

uKE39Z265 Subm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800 mm, amb p.p. de
vàlvula bitub T termostatizable, purgador automàtic PA5, taps i suports.

P- 527  €73,40
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BE39A265 Subm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800 mm, amb p.p. de

vàlvula bitub T termostatizable, purgador automàtic PA5, taps i suports.
 €57,24000

Altres conceptes 16,16 €

uKE41ZGC7 Sum. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i gasos dels
productes de la combustió de doble paret fabricat en acer inoxidable AISI
316L (1.4404) interior i AISI 304 (1.4301) exterior. Aïllant mineral rígid de
25mm de gruix amb densitat de 120 kg / m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud aproximada 30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge amb desguàs,
terminal cònic, connexió a 2 calderes en Ø180mm, punt de comprovació i
altres accessoris i fixacions necessàries.

P- 528  €4.102,22

BE41GGC6 Subm. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i gasos dels
productes de la combustió de doble paret fabricat en acer inoxidable AISI
316L (1.4404) interior i AISI 304 (1.4301) exterior. Aïllant mineral rígid de
25mm de gruix amb densitat de 120 kg / m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud aproximada 30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge amb desguàs,
terminal cònic, connexió a 2 calderes en Ø180mm i altres accessoris i
fixacions necessàries.

 €3.850,00000

BEW45001 Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre  €5,73000
Altres conceptes 246,49 €

mKE42Q112 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 529  €23,91

BE42Q110 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

 €3,02940
BEW45001 Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre  €1,89090
BEW4R100 Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de

diàmetre 150 mm
 €5,69400

Altres conceptes 13,30 €

mKE42Q312 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 530  €20,06

BE42Q310 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

 €2,42760
BEW43000 Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre  €1,71270
BEW4R300 Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de

diàmetre 100 mm
 €2,80500

Altres conceptes 13,11 €

mKE42Q412 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 531  €22,02

BE42Q410 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

 €2,83560
BEW44000 Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre  €1,73250
BEW4R400 Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de

diàmetre 125 mm
 €4,24800

Altres conceptes 13,20 €

mKE42Q712 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 532  €26,02

BE42Q710 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

 €3,50880
BEW46001 Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre  €1,97670
BEW4R700 Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de

diàmetre 175 mm
 €7,13700

Altres conceptes 13,40 €

mKE42Q812 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 533  €28,28
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BE42Q810 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de

diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
 €4,06980

BEW48000 Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre  €2,12520
BEW4R800 Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de

diàmetre 200 mm
 €8,58300

Altres conceptes 13,50 €

mKE42QF53 Sum. i col. de conducte d'extracció de campana de cuina en sistema SV-EI 30
de doble paret fabricat en acer inoxidable interior i exterior amb aïllament
mineria de 25 mm de gruix i amb classificació amb resistència al foc EI30.
Diàmetre: 350 mm. Inclou TE per a connexió amb horitzontals i mòduls rectes
1000 mm. en vertical per salvar l'altura entre-forjats i suportació a forjats. 
S'inclouen registres per a neteja i manteniment, colzes, unions, ancoratges
intermedis i pp de material auxiliar de muntatge.

P- 534  €76,88

BE42QF51 Conducte d'extracció de campana de cuina en sistema SV-EI 30 de doble
paret fabricat en acer inoxidable interior i exterior amb aïllament mineria de
25 mm de gruix i amb classificació amb resistència al foc EI30. Diàmetre: 350
mm. Inclou TE per a connexió amb horitzontals i mòduls rectes 1000 mm. en
vertical per salvar l'altura entre-forjats i suportació a forjats. 

 €24,60000

Altres conceptes 52,28 €

mKE44C243HI85 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102
mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat

P- 535  €9,75

BE44C240HI85 Conducte flexible de secció circular format per un tub interior de Flexiver D,
aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de
polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a
barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes
de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 102 mm, llargària de 10 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire
de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.

 €4,22000

Altres conceptes 5,53 €

mKE44C343HI86 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 127
mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13751 de la serie Conductes
flexibles , col·locat

P- 536  €10,10

BE44C340HI86 Conducte flexible de secció circular format per un tub interior de Flexiver D,
aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de
polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a
barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes
de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire
de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.

 €4,55000

Altres conceptes 5,55 €

mKE44C543HI87 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 152
mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat

P- 537  €10,86
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BE44C540HI87 Conducte flexible de secció circular format per un tub interior de Flexiver D,

aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de
polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a
barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes
de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 152 mm, llargària de 10 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire
de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.

 €5,28000

Altres conceptes 5,58 €

mKE44CA43HI89 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203
mm de diàmetre de 45 micra de gruix , col·locat

P- 538  €12,10

BE44CA40HI89 Conducte flexible de secció circular format per un tub interior de Flexiver D,
aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de
polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a
barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes
de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire
de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.

 €6,46000

Altres conceptes 5,64 €

M2KE51CL06 Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus amb revestiment exterior
d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit NETO
(teixit de vidre acústic d'alta resistència mecánica). Classificació M-1. Inclou
p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E.,
altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,
remats amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER
NETO i a les juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb
silicona.

P- 539  €28,65

BE51CL06 CONDUCTE CLIMAVER NETO  €12,51000
Altres conceptes 16,14 €

m2KE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6
mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports

P- 540  €32,58

BE52Q120 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm
de gruix, amb unió baioneta

 €9,42000
BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt  €1,34750

Altres conceptes 21,81 €

m2KE61R15B Subm. i col. de manta de llana de vidre de 30 mm. de gruix. Per aïllament de
conductes metàl·lics. Amb revestiment d'alumini reforçat incombustible que
actua com a suport i barrera de vapor. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 541  €10,65

B7C7R15B Manta de llana de vidre de 30 mm. de gruix  €5,02860
Altres conceptes 5,62 €

m2KE6R1600 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm
de gruix, acabat llis

P- 542  €62,25

BE6R1600 Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de conductes

 €7,14000
BEY61600 Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de

conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix
 €1,00000

Altres conceptes 54,11 €
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uKEA16636 Subm. i col. de col·lector solar de tubs al buit. 
Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en façanes
horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporcional de líquid solar FAC 20, accessoris hidràulics per
AR 30, suport horitzontal (un per col·lector), kit de interconnexió entre
col·lectors i material auxiliar de muntatge.

P- 543  €2.321,86

BEA16636 Subm. i col. de col·lector solar de tubs al buit BAXI o equivalent mod. AR 30.
Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en façanes
horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporciona de connexió hidràulica mod. CH-AR, de kit de
connexión inter-col·lectors mod. ICS-AR i material auxiliar de muntatge.

 €2.109,00000

Altres conceptes 212,86 €

uKEA16637 Subm. i col. de dissipador de calor per gravetat 1 d'una potència de 758 W.
S'inclou kit de connexió format per vàlvula termostàtica i accessoris de
connexió i material auxiliar de muntatge.

P- 544  €300,06

BEA16637 Dissipador de calor per gravetat ESCOSOLo equivalent mod. DISP 1 d'una
potència de 758 W. S'inclou kit de connexió format per vàlvula termostàtica i
accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

 €260,20000

Altres conceptes 39,86 €

uKED53292 Sum. y col. de conjunto exterior gama VRV sistema VRV IV CLASSIC bomba
de calor. Formado por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.
Se incluye bancada, grúa, conexiones eléctricas, conexiones de tuberías, de
desagüe de dimensiones según I.T.E. 02.8.3 hasta a bajante de saneamiento
más proximo, soportes tipo silenblock según UNE 100153, puesta en
funcionamiento, carga adicional de gas, pruebas ITE 06 y material auxiliar de
montaje. (UE-01)

P- 545  €22.624,12

BED53292 Conjunto exterior gama VRV sistema VRV IV CLASSIC bomba de calor.
Formado por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.

 €21.137,60000

Altres conceptes 1.486,52 €
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uKED65811 Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75  / 60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45  / 60   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88 kPa  / 27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

P- 546  €922,64

BED65811 Bescanviador de plaques marca INDELCASA o equivalent model
SC-N-008L/029 de les següents característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75  / 60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45  / 60   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88 kPa  / 27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg

 €674,11000

Altres conceptes 248,53 €

uKED65812 Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50  / 35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25  / 40   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01 kPa  / 14,25  kPa
* Número de plaques 20
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge.

P- 547  €821,05

BED65812 Bescanviador de plaques marca INDELCASA o equivalent model
SC-N-008H/020 de les següents característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50  / 35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25  / 40   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01 kPa  / 14,25  kPa
* Número de plaques 19
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg

 €577,36000

Altres conceptes 243,69 €

uKEDE1112 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia
Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.200/2.500 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Pes. 27 Kg.
Refrigerant. R-410A.
S'inclou control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament
més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge.(UI-01)

P- 548  €1.646,39
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BEDE1112 Unitat interior de paret gamma VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:

Capacitat nominal fred/calor. 2'2/2'5 kW.
Consum fred/calor. 19/29 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Pressió sonora màxima. 35 dBA.
Cabal màxim. 450 m3/h.
Dimensions. 290x795x238 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 11'0 kg.

 €1.363,40000

Altres conceptes 282,99 €

uKEDE1132 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia
Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades,
de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament
més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-02)

P- 549  €1.682,98

BEDE1132 Unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV . Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.

 €1.398,25000

Altres conceptes 284,73 €

uKEDE1142 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia
Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades,
de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament
més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-03)

P- 550  €1.888,49

BEDE1142 Unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.

 €1.517,25000

Altres conceptes 371,24 €
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uKEDE1182 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia
Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.
S'inclouen control remot BRC1D52, connexions elèctriques, connexions de
canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p.
de material auxiliar pel seu muntatge. (UI-04)

P- 551  €1.882,01

BEDE1182 Unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.

 €1.587,80000

Altres conceptes 294,21 €

uKEDE1192 Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV. Tecnologia
Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 7.100/8.000 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 3/8´´-5/8´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 38 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de canonades,
de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament
més proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-05)

P- 552  €1.956,98

Altres conceptes 1.956,98 €

uKEDE1193 Subm. i col. d'unitat interior de cassette Round Flow gamma VRV. Tecnologia
Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.
S'inclouen pannell decoratiu, control remot, connexions elèctriques,
connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3
fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons
UNE 100153, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge. (UI-06)

P- 553  €2.018,06

BEDE1193 Unitat interior de cassette Round Flow gamma VRV . Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.

 €1.589,50000

Altres conceptes 428,56 €

uKEDE11B3 Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas
R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: x < 200
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 554  €147,30

BEDE11B3 Joc de derivacions VRV de 2 tubs - suma de indexs d'unitats interiors: x <
200

 €127,50000
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Altres conceptes 19,80 €

uKEDE11B4 Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas
R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 200 <= x < 290
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 555  €178,54

BEDE11B4 Joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. Suma de
indexs d'unitats interiors: 200 <= x < 290

 €157,25000
Altres conceptes 21,29 €

uKEDE11B7 Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas
R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 290 <= x < 640
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

P- 556  €217,81

BEDE11B7 Joc de derivacions VRV de 2 tubs - Suma de indexs d'unitats interiors: 290
<= x < 640

 €194,65000
Altres conceptes 23,16 €

UNKEK1SH12 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 200x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou plenum, marc i material
auxiliar de muntatge.

P- 557  €50,73

BEK1SH12 Reixa d'impulsió de 200x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i
regulació de cabal. 

 €33,34000
Altres conceptes 17,39 €

UNKEK1SH13 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 400x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou plenum, marc i material
auxiliar de muntatge.

P- 558  €71,45

BEK1SH13 Reixa d'impulsió de 400x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i
regulació de cabal. 

 €53,08000
Altres conceptes 18,37 €

UNKEK1SH14 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 1200 x 125 mm. Inclou 2 plenums de xapa
galvanitzada 495x175x140 amb, cadascun d'ells, un coll ovalat de 100 mm.,
una tapa de xapa de 200 mm. entre els 2 plenum i material auxiliar de
muntatge.

P- 559  €182,39

BEK1SH14 Reixa d'impulsió de 1200 x 125 mm.  €158,73000
Altres conceptes 23,66 €

UNKEK1SH15 Sum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames col·locades a 45 º
fabricades en material intumescent amb marc d'alumini anoditzat. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 560  €231,05

BEK1SH15 Sum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames col·locades a 45 º
fabricades en material intumescent amb marc d'alumini anoditzat. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

 €205,08000

Altres conceptes 25,97 €

UNKEK1SH17 Subm. i col. de reixa d'impulsió de 300x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou plenum, marc i material
auxiliar de muntatge.

P- 561  €62,04

BEK1SH17 Reixa d'impulsió de 300x200 mm., simple deflexió, aletes horitzontals mòbils i
regulació de cabal. 

 €44,12000
Altres conceptes 17,92 €

UNKEK1SH18 Subm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb anell de fixació.
S'inclouen tub flexible i material auxiliar de muntatge.

P- 562  €25,90

BEK1SH18 Subm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb anell de fixació.
S'inclouen tub flexible i material auxiliar de muntatge.

 €9,70000
Altres conceptes 16,20 €
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UNKEKPK310 Subm. i col. de comporta tallafocs 300x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC.
Incorpora final de carrera amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p.
d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de
muntatge.

P- 563  €169,73

BEKPT924 Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-EI 120 de 250x200
mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb indicació de
comporta tancada. 

 €99,00000

Altres conceptes 70,73 €

UNKEKPVE01 Subm. i col. de comporta tallafocs 125 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC.
Incorpora final de cursa amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p.
d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de
muntatge.

P- 564  €173,36

BEKPVE01 Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de 125 mm. amb
fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de comporta
tancada. 

 €103,20000

Altres conceptes 70,16 €

UNKEKPVE02 Subm. i col. de comporta tallafocs de 200x200mm. amb fusible tèrmic de 72
ºC. Incorpora final de carrera amb indicació de comporta tancada. S'inclou
p.p. d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de
muntatge.

P- 565  €158,87

BEKPVE02 Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-EI 120 de
200x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb
indicació de comporta tancada. 

 €89,40000

Altres conceptes 69,47 €

UNKEKPVE03 Subm. i col. de comporta tallafocs de 160mmamb fusible tèrmic de 72 ºC.
Incorpora final de cursa amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p.
d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de
muntatge.

P- 566  €183,40

BEKPVE03 Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de 160 mm. amb
fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de comporta
tancada. 

 €112,77000

Altres conceptes 70,63 €

uKEKPVE05 Subm. i col. de comporta tallafocs de 160 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC.
Incorpora final de cursa amb indicació de comporta tancada. S'inclou p.p.
d'accessoris de connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de
muntatge.

P- 567  €194,83

BEKPVE03 Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de 160 mm. amb
fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de comporta
tancada. 

 €112,77000

Altres conceptes 82,06 €
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uKEMHJS01 Subministrament i col·locació de Unitat de tractament d'aire amb certificació
Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de
gruix, ambdós amb trencament de pont tèrmic, fixats mitjançant compressió
mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix a l'tancament gran
resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de
cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en
PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3
polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de
condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN
amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS,
portes amb frontisses i manetes d'obertura ràpida en zones en depressió,
filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria
interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal
íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de
filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció
testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada
component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire a
l'discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de calaix
(distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc. amb la següent
classificació segons EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa):
L1; bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la
següent atenuació acústica de l' panell per banda d'octava:
14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model Box Test ( M ) /
Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de l'envolvent segons
EN1886 que haurà de complir l'envolvent del climatitzador i hauran d'estar
certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 
- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 
- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h
- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior:  69,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 

P- 568  €11.150,42
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- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per
la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a mitja
colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h
- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  67,0 %
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a
interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# FILTRE 
- Classe: ePM1 70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per
la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a mitja
colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0
19,0 
## CORRENT DE RETORN 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0
19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
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- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades per
la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a mitja
colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí 
- Quadre de control:  No 
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  68,4 %
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a
interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en alumini,
juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèctriques,
connexions de canonades, connexions i desguas de dimensions segons
RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves segons RITE i p.p. de material auxiliar de muntatge.
(CL-01)
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BEMHJS01 Unitat de tractament d'aire amb certificació Eurovent, construïda amb perfils

d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix, ambdós amb trencament de
pont tèrmic, fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix a l'tancament gran resistència mecànica, excel·lent
estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols exterior i composta per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor,
no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de
CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini o acer
inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de
corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes amb frontisses i
manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors
metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció
posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per
cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues
de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes
tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla
els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els
canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire a l'discórrer per la UTA, les
distàncies entre els components, l'efecte de calaix (distància a les parets), el
tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa):
L1; bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la
següent atenuació acústica de l' panell per banda d'octava:
14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model Box Test ( M ) /
Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de l'envolvent segons
EN1886 que haurà de complir l'envolvent del climatitzador i hauran d'estar
certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 
- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 
- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h
- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior:  69,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa

 €10.239,58000
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- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades
per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a
mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h
- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  67,0 %
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a
interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# FILTRE 
- Classe: ePM1 70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades
per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a
mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0
19,0 
## CORRENT DE RETORN 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0
19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les recomanades

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 158

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada pel ventilador serà a
mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí 
- Quadre de control:  No 
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  68,4 %
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior cablejada a
interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en alumini,
juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèctriques,
connexions de canonades, connexions i desguas de dimensions segons
RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves segons RITE i p.p. de material auxiliar de muntatge.
(CL-01)

Altres conceptes 910,84 €

uKEMHJS03 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor
de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per
Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25
mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC
d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe
B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i
cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment
de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per
al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels
ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a
2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

P- 569  €5.519,59
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BEMHJS03 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor

de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per
Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25
mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC
d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe
B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i
cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment
de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per
al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels
ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a
2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

 €4.876,89000

Altres conceptes 642,70 €

uKEMHJS04 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor
de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per
Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25
mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC
d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe
B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i
cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment
de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per
al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels
ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a
2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

P- 570  €4.456,74
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BEMHJS04 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor

de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per
Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25
mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC
d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe
B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i
cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment
de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per
al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels
ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a
2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

 €3.864,65000

Altres conceptes 592,09 €

uKEMHJS05 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor
de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per
Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25
mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
- Cabals de funcionament: Q=270m3/h i 360m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC
d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe
B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i
cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment
de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per
al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels
ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a
2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

P- 571  €3.755,39
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BEMHJS05 Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb intercanviador de calor

de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per
Eurovent, muntats en una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25
mm de gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal·lació
horitzontal.
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere. Motors EC
d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada. IP44, Classe
B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de l'armari elèctric i
cablejat a tots els components (ventiladors, bypass, detectors d'embrutiment
de filtres, sondes de temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per
al control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de control dels
ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals de 420 a
2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

 €3.196,70000

Altres conceptes 558,69 €

uKEMJSP03 Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa d'acer
galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable (M0) de 50 mm. de gruix,
tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 1250 rpm.
* Potència motor: 200 W.
* Cabal màxim: 1250 m3/h.
* Presió: 13,2 mm.c.a.
* Pes : 25 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat paro-marxa per a
compliment de la Norma UNE-EN 60204-1, unions elàstiques i material
auxiliar de muntatge. (EX-02)

P- 572  €450,37

BEMJSP03 Caixa ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CAB mod. CAB-250 o similar  €324,60000
BEW51000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu superior  €27,60000

Altres conceptes 98,17 €

uKEMJSP05 Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa d'acer
galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable (M0) de 50 mm. de gruix,
tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat paro-marxa per a
compliment de la Norma UNE-EN 60204-1, unions elàstiques i material
auxiliar de muntatge. (EX-05)

P- 573  €450,15

BEMJSP05 Caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CAB mod. CAB-200 o
equivalent. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat amb aïllament acústic
ininflamable (M0) de 50 mm. de gruix, tancament estanc per clips.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.

 €349,97000

BEW51000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu superior  €27,60000
Altres conceptes 72,58 €
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uKEMJSP09 Subm. i col. de ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil per a intecal·lar
a conducte. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (EX-04)

P- 574  €162,38

BEMJSP09 Ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil SOLER&PALAU o equivalent
sèrie TD-MIXVENT mod. TD-250/100 per a intecal·lar a conducte.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.

 €104,75000

Altres conceptes 57,63 €

uKEMJSP10 Subm. i col. de ventilador helicocentrífug de baix perfil per a intecal·lar a
conducte. Fabricat en material plàstic, amb caixa de bornes externa i cos
desmuntable. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (EX-01)

P- 575  €216,98

BEMJSP10 Ventilador helicocentrífug de baix perfil SOLER&PALAU o equivelnt sèrie
TD-MIXVENT mod. TD-500/150 per a intecal·lar a conducte. Fabricat en
material plàstic, amb caixa de bornes externa i cos desmuntable.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.

 €156,75000

Altres conceptes 60,23 €

uKEMJSP11 Subm. i col. de ventilador helicoidal extraplà amb comporta anti-retorn, llum
pilot de funcionament i protector tèrmic. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (EX-03)

P- 576  €96,84
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BEMJSP11 Ventilador helicoidal extraplà SOLER & PALAU sèrie DECOR-200 mod.

DECOR-200 C, amb comporta anti-retorn, llum pilot de funcionament i
protector tèrmic. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm. 

 €42,33000

Altres conceptes 54,51 €

uKEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 577  €17,59

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

 €6,82000
Altres conceptes 10,77 €

uKEU4U020 Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 3/4' de d, col·locat roscat

P- 578  €120,49

BEU4U020 Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 3/4' de D

 €102,09000
Altres conceptes 18,40 €

uKEU4U030 Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'1' de d, col·locat roscat

P- 579  €400,14

BEU4U030 Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'1' de D

 €355,76000
Altres conceptes 44,38 €

uKEU52552 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm,
de <= 80°C, col·locat roscat

P- 580  €17,55

BEU52552 Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm,
de <= 80 °C

 €9,90000
Altres conceptes 7,65 €

uKEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i
rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

P- 581  €20,50

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

 €12,71000
Altres conceptes 7,79 €

uKEUBU007 Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i
muntada roscada

P- 582  €28,75

BEUBU007 Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de
desguàs per a vàlvula de buidat de 1/2''

 €14,72000
Altres conceptes 14,03 €

uKEV26JS1 Detector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

P- 583  €281,74

BEV26JS1 Detector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb accessoris de
muntatge

 €237,92000
Altres conceptes 43,82 €

UKEV2C002 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN
CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/-
0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS
-10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 584  €62,57
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BEV2C002 SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC

10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150
MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL:
DTLA. MARCA: CONTROLLI.

 €28,63000

Altres conceptes 33,94 €

UKEV2C003 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN
CANONADA AMB BEINA. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC.
PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 341 + TTPO 511.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 585  €76,72

BEV2C003 SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA
DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC.
PROTECCIÓ IP67. MODEL: DTLI. MARCA: CONTROLLI.

 €26,63000

Altres conceptes 50,09 €

UKEV2C004 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA
EXTERIOR. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/-
0,2ºC DE 0 A 70ºC. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ
IP67. MODEL: TT 331. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 586  €60,43

BEV2C004 SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR. ELEMENT SENSIBLE NTC 10
KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: DTE. MARCA:
CONTROLLI.

 €26,60000

Altres conceptes 33,83 €

UKEV2C701 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE.
RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE
CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC.
PRESES PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE
MUNTATGE. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 587  €82,69

BEV2C701 PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500
PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A.
TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8
MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. MODEL: DBL205B.
MARCA: CONTROLLI.

 €32,32000

Altres conceptes 50,37 €

UKEV2C801 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE INTERRUPTOR DE CABAL PER A
LÍQUID . MUNTATGE ROSCA G 1´´ MASCLE. PRESSIÓ MÀXIMA 11 BAR.
PALETA ACER INOXIDABLE AISI 316L. TEMP AMBIENT -40 A
85ºCPROTECCIÓ IP65. TEMP MÀXIMA FLUID 120ºC. MODEL: DBSF.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 588  €106,99

BEV2C801 INTERRUPTOR DE CABAL PER A LÍQUID . MUNTATGE ROSCA G 1´´
MASCLE. PRESSIÓ MÀXIMA 11 BAR. PALETA ACER INOXIDABLE AISI
316L. TEMP AMBIENT -40 A 85ºCPROTECCIÓ IP65. TEMP MÀXIMA FLUID
120ºC. MODEL: DBSF. MARCA: CONTROLLI.

 €55,46000

Altres conceptes 51,53 €

UKEVC0407 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR.
ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA
0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC.
PROTECCIÓ IP 43. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 589  €164,12

BEVC0407 SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSOR CÉL.LULA
FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS
10. MARCA: CONTROLLI.

 €125,35000

Altres conceptes 38,77 €
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UKEVC0461 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COMPTADOR ENERGIA
TERMICA INCLOU: CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ
ROSCADA DN 25, SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB
BEINA, MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE
COMUNICACIONS BACnet MSTP. 

P- 590  €640,34

BEVC0461 MEDIDOR DE ENERGIA TERMICA DN 25  €509,99000
Altres conceptes 130,35 €

UKEVC0501 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT ELECTRONIC DE
AMBIENT,  PER A CALEFACCIÓ. 230VCA 4A. 
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 591  €73,34

BEVC0501 TERMÒSTAT ELECTRONIC, DE AMBIENT, PER A FANCOIL 2 TUBS.
SELECTOR HIVERN/ESTIU. 230VCA 4A. MODEL: DBTA323 998. MARCA:
CONTROLLI.

 €38,89000

Altres conceptes 34,45 €

UKEVC1001 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT LIMITADOR DE
TEMPERATURA DE FUMS HOMOLOGAT. INDICADOR DE
TEMPERATURA INCORPORAT. REARMAMENT MANUAL. ALIMENTACIÓ
220V CA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 592  €158,83

BEVC1001 TERMÒSTAT LIMITADOR DE TEMPERATURA DE FUMS HOMOLOGAT.
INDICADOR DE TEMPERATURA INCORPORAT. REARMAMENT
MANUAL. ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL: LTH4. MARCA: CONTROLLI.

 €120,31000

Altres conceptes 38,52 €

UKEVC5001 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet
AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE
SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÓNOMA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES
ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI
ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR
220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC
METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

P- 593  €5.243,54

Altres conceptes 5.243,54 €

UNKEZ1PL04 Subm. i col. de conjunt per a connexionat circuit d'emplenat, format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 594  €184,19

BAAUX MATERIAL AUXILIAR  €17,80000
BEZ1PL04 Conjunt per a connexionat circuit d'emplenat, format per:

 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.

 €134,58000

Altres conceptes 31,81 €

mKF11H522 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 595  €17,24

B0A71A00 Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior  €0,12240
BF11H500 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €5,76300
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BFW11520 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar  €0,24600
BFY11520 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 3/4´´, soldat
 €0,15000

Altres conceptes 10,96 €

mKF11H722 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 596  €26,64

B0A71G00 Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior  €0,16800
BF11H700 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €8,17020

BFW11720 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar  €0,52200
BFY11720 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´1/4, soldat
 €0,29000

Altres conceptes 17,49 €

mKF11H822 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 597  €32,35

B0A71H00 Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior  €0,15600
BF11H800 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €9,37380

BFW11820 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar  €0,67200
BFY11820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´1/2, soldat
 €0,34000

Altres conceptes 21,81 €

mKF11H825 Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´.
S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris
i suports.

P- 598  €45,20

B0A71H00 Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior  €0,15600
BF11H800 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €9,37380

BF11H801 Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´.  €12,23000
BFW11820 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar  €0,67200
BFY11820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´1/2, soldat
 €0,34000

Altres conceptes 22,43 €

mKF11H826 Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1´´.
S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris
i suports.

P- 599  €43,91

B0A71H00 Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior  €0,15600
BF11H801 Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´.  €12,23000
BF11H802 Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1´´.  €8,15000
BFW11820 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar  €0,67200
BFY11820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´1/2, soldat
 €0,34000

Altres conceptes 22,36 €

mKF11H827 Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1/2´´.
S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris
i suports.

P- 600  €41,87

B0A71H00 Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior  €0,15600
BF11H801 Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´.  €12,23000
BF11H803 Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1/2´´.  €6,21000
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BFW11820 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar  €0,67200
BFY11820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 1´´1/2, soldat
 €0,34000

Altres conceptes 22,26 €

mKF11H922 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 601  €44,35

B0A71K00 Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior  €0,26400
BF11H900 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida

de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €13,05600

BFW11920 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar  €1,07700
BFY11920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 2´´, soldat
 €0,47000

Altres conceptes 29,48 €

mKF11HA22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 602  €55,18

B0A71L00 Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior  €0,45360
BF11HA00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €18,38040

BFW11A20 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar  €2,70000
BFY11A20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 2´´1/2, soldat
 €0,61000

Altres conceptes 33,04 €

mKF11HB22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 603  €67,11

B0A71M00 Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior  €0,46000
BF11HB00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida

de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €23,58240

BFW11B20 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar  €3,60000
BFY11B20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 3´´, soldat
 €0,80000

Altres conceptes 38,67 €

mKF11HD22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 604  €87,09

B0A71N00 Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior  €0,49200
BF11HD00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida

de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €34,12920

BFW11D20 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a soldar  €6,60000
BFY11D20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 4´´, soldat
 €1,18000

Altres conceptes 44,69 €

mKF5262B2 Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 605  €9,06

B0A75X00 Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior  €0,13500
BF526200 Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €1,88700
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BFW526B0 Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per

capil·laritat
 €0,35400

BFY5A600 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,17000
Altres conceptes 6,51 €

mKF5282B2 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 606  €10,63

B0A75700 Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior  €0,14500
BF528200 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €2,26440

BFW528B0 Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,43200
BFY5A800 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,19000

Altres conceptes 7,60 €

mKF5293B2 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 607  €13,35

B0A75900 Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior  €0,16500
BF529300 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €4,18200

BFW529B0 Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,54300
BFY5A900 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,22000

Altres conceptes 8,24 €

mKF52A3B2 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 608  €15,55

B0A75C00 Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior  €0,17200
BF52A300 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €5,48760

BFW52AB0 Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,78600
BFY5AA00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,26000

Altres conceptes 8,84 €

mKF52B3B2 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 609  €18,67

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,19600
BF52B300 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €7,11960

BFW52BB0 Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €1,01700
BFY5AB00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35

mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
 €0,33000

Altres conceptes 10,01 €

mKFB18455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

P- 610  €14,71

BFB18400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,00980
BFWB1805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €2,80500

BFYB1805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,06000
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Altres conceptes 10,84 €

mKFB19625 Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 63 mm. de
diàmetre exterior, muntada dins de rasa. Compleix normes UNE 5 33333 i
BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 611  €25,62

BFB10601 Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 63 mm. de
diàmetre exterior, muntada dins de rasa. Compleix normes UNE 5 33333 i
BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de muntatge.

 €5,52000

BFWB1962 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

 €7,38900
BFYB1962 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

 €0,34000

Altres conceptes 12,37 €

mKFB1C425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 612  €29,81

BFB1C400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €3,21300
BFWB1C42 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar
 €10,01100

BFYB1C42 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
per a soldar

 €0,47000

Altres conceptes 16,12 €

mKFB1C625 Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 90 mm. de
diàmetre exterior, muntada dins de rasa. Compleix normes UNE 5 33333 i
BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 613  €41,17

BFB1C601 Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de 90 mm. de
diàmetre exterior, muntada dins de rasa. Compleix normes UNE 5 33333 i
BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de muntatge.

 €11,15000

BFWB1C62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

 €12,67200
BFYB1C62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

 €0,69000

Altres conceptes 16,66 €

mKFC14B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 614  €4,46

B0A75800 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,34100
BFC14B00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S

3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €0,79560

BFWC1420 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,24300
BFYC1420 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 20 mm de diàmetre, soldat
 €0,08000

Altres conceptes 3,00 €

mKFC14C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 615  €4,45

B0A75800 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,34100
BFC14C00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S

5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €0,78540

BFWC1420 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,24300
BFYC1420 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 20 mm de diàmetre, soldat
 €0,08000

Altres conceptes 3,00 €
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mKFC15B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 616  €5,41

B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior  €0,38850
BFC15B00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S

3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €1,31580

BFWC1520 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,27900
BFYC1520 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 25 mm de diàmetre, soldat
 €0,13000

Altres conceptes 3,30 €

mKFC15C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 617  €5,39

B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior  €0,38850
BFC15C00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S

5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €1,29540

BFWC1520 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,27900
BFYC1520 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 25 mm de diàmetre, soldat
 €0,13000

Altres conceptes 3,30 €

mKFC16B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 618  €7,20

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,46550
BFC16B00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S

3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €2,14200

BFWC1620 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,49800
BFYC1620 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 32 mm de diàmetre, soldat
 €0,20000

Altres conceptes 3,89 €

mKFC16C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 619  €7,17

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,46550
BFC16C00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S

5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €2,12160

BFWC1620 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,49800
BFYC1620 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 32 mm de diàmetre, soldat
 €0,20000

Altres conceptes 3,88 €

mKFC17B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 620  €9,67

B0A75F02 Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior  €0,57800
BFC17B00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S

3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €3,45780

BFWC1720 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a
soldar

 €1,08300
BFYC1720 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 40 mm de diàmetre, soldat
 €0,29000

Altres conceptes 4,26 €

mKFC17C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 621  €9,63
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B0A75F02 Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior  €0,57800
BFC17C00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S

5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €3,41700

BFWC1720 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a
soldar

 €1,08300
BFYC1720 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 40 mm de diàmetre, soldat
 €0,29000

Altres conceptes 4,26 €

mKFC18B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 622  €12,88

B0A75J00 Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior  €0,64400
BFC18B00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S

3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €5,45700

BFWC1820 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a
soldar

 €1,74000
BFYC1820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 50 mm de diàmetre, soldat
 €0,37000

Altres conceptes 4,67 €

mKFC18C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 623  €12,81

B0A75J00 Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior  €0,64400
BFC18C00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S

5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €5,39580

BFWC1820 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a
soldar

 €1,74000
BFYC1820 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 50 mm de diàmetre, soldat
 €0,37000

Altres conceptes 4,66 €

mKFC19B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 624  €16,16

B0A72K00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior  €0,30360
BFC19B00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S

3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €7,18080

BFWC1920 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a
soldar

 €2,39700
BFYC1920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,

de 63 mm de diàmetre, soldat
 €0,44000

Altres conceptes 5,84 €

uKFM25530 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

P- 625  €21,59

BFM25530 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

 €10,43000

Altres conceptes 11,16 €

uKFM25730 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

P- 626  €31,39

BFM25730 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

 €14,69000

Altres conceptes 16,70 €
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uKFM25930 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

P- 627  €51,14

BFM25930 Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

 €23,37000

Altres conceptes 27,77 €

mKFQ3283L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 628  €6,08

BFQ3283A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

 €1,60140

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,13000
Altres conceptes 4,35 €

mKFQ3284L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 629  €6,47

BFQ3284A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

 €1,72380

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,13000
Altres conceptes 4,62 €

mKFQ32CCL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 630  €10,86

BFQ32CCA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

 €4,54920

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,22000
Altres conceptes 6,09 €

mKFQ32CEL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 631  €12,21

BFQ32CEA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

 €5,32440

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,22000
Altres conceptes 6,67 €

mKFQ3347L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 632  €5,57

BFQ3347A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €0,69360
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BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica, de 9 mm de gruix
 €0,05000

Altres conceptes 4,83 €

mKFQ3349L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 633  €6,33

BFQ3349A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €0,90780

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

 €0,05000
Altres conceptes 5,37 €

mKFQ334BL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 634  €7,16

BFQ334BA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €1,19340

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

 €0,05000
Altres conceptes 5,92 €

mKFQ334CL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 635  €7,34

BFQ334CA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €1,36680

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

 €0,05000
Altres conceptes 5,92 €

mKFQ334EL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 636  €8,23

BFQ334EA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €1,70340

BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix

 €0,05000
Altres conceptes 6,48 €

mKFQ3381L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 637  €5,75

BFQ3381A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €1,29540

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,13000
Altres conceptes 4,32 €
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mKFQ3386L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 638  €7,11

BFQ3386A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,08080

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,13000
Altres conceptes 4,90 €

mKFQ3387L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 639  €7,29

BFQ3387A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,25420

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,13000
Altres conceptes 4,91 €

mKFQ3389L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 640  €8,33

BFQ3389A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,73360

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,13000
Altres conceptes 5,47 €

mKFQ338BL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 641  €9,15

BFQ338BA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,00900

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,13000
Altres conceptes 6,01 €

mKFQ33A5L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 642  €7,75

BFQ33A5A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,66220

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,16000
Altres conceptes 4,93 €

mKFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 643  €7,81
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BFQ33A7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,71320

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,16000
Altres conceptes 4,94 €

mKFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 644  €8,91

BFQ33A9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,25380

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,16000
Altres conceptes 5,50 €

mKFQ33ABL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 645  €9,86

BFQ33ABA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,65160

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,16000
Altres conceptes 6,05 €

mKFQ33C6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 646  €8,68

BFQ33C6A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,48840

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,22000
Altres conceptes 4,97 €

mKFQ33C7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 647  €8,73

BFQ33C7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,52920

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,22000
Altres conceptes 4,98 €

mKFQ33C9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 648  €9,86

BFQ33C9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €4,10040
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BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica, de 32 mm de gruix
 €0,22000

Altres conceptes 5,54 €

mKFQ33CBL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 649  €10,76

BFQ33CBA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €4,45740

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,22000
Altres conceptes 6,08 €

mKFQ33CGL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 650  €14,54

BFQ33CGA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €7,03800

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,22000
Altres conceptes 7,28 €

mKFQ33ECL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 651  €15,05

BFQ33ECA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €8,48640

BFYQ3090 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix

 €0,27000
Altres conceptes 6,29 €

mKFR11112 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 652  €13,58

BFR11110 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €4,29420
BFWR1111 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de

70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
 €1,65600

BFYR1111 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,65000
Altres conceptes 6,98 €

mKFR11412 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 653  €17,64

BFR11410 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €6,47700
BFWR1141 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de

100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
 €1,95900

BFYR1141 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,76000
Altres conceptes 8,44 €
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uKG11CA32 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A,
segons esquema Unesa número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

P- 654  €175,31

BG11CA30 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A,
segons esquema Unesa número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

 €104,31000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €12,00000
Altres conceptes 59,00 €

uKG151411 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-40, encastada

P- 655  €6,69

BG151411 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-40 i per a encastar

 €1,11000
Altres conceptes 5,58 €

uKG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment

P- 656  €18,15

BG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65 i per a muntar superficialment

 €5,28000
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,32000

Altres conceptes 12,55 €

uKG153K32 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment

P- 657  €101,48

BG153K32 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215 mm, amb grau de
protecció IP-65 i per a muntar superficialment

 €79,19000
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,32000

Altres conceptes 21,97 €

uKG1AQ001 Quadre general de distribució QGD format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 658  €14.756,13

BGA10Q001 Quadre general de distribució QGD  €13.118,64000
Altres conceptes 1.637,49 €

uKG1AQ0B3 Subquadre de distribució SQ-BU-PS2 format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i
càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 659  €4.103,08

BGA1Q0B3 Subquadre SQ-BU-PS2  €2.474,27000
Altres conceptes 1.628,81 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 178

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uKG1AQ0S1 Subquadre de distribució SQ-SC format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 660  €4.046,28

BGA1Q0S1 Subquadre SQ-SC  €3.483,43000
Altres conceptes 562,85 €

uKG1AQ0S2 Subquadre de distribució SQ-PS3 format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 661  €1.583,65

BGA1Q0S2 Subquadre SQ-PS3  €1.118,68000
Altres conceptes 464,97 €

uKG1AQ0S3 Subquadre de distribució SQ-CU-PS2 format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i
càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 662  €7.692,17

BGA1Q0S3 Subquadre SQ-PS2  €5.892,45000
Altres conceptes 1.799,72 €

uKG1AQ0S4 Subquadre de distribució SQ-PS1 format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 663  €1.987,96

BGA1Q0S4 Subquadre SQ-PS1  €1.523,12000
Altres conceptes 464,84 €
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uKG1AQ0S5 Subquadre de distribució SQ-P1 format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 664  €1.963,60

BGA1Q0S5 Subquadre SQ-P1  €1.480,54000
Altres conceptes 483,06 €

uKG1AQ0S6 Subquadre de distribució SQ-P2 format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 665  €2.009,12

BGA1Q0S6 Subquadre SQ-P2  €1.543,28000
Altres conceptes 465,84 €

uKG1AQ0S7 Subquadre de distribució SQ-P3 format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 666  €1.899,10

BGA1Q0S7 Subquadre SQ-P3  €1.419,11000
Altres conceptes 479,99 €

uKG1AQ0S8 Subquadre de distribució SQ-PC format per armari metàlic, amb protecció
IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificados de cada elemet
i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una ampliació de
l'ordre del 30%.

P- 667  €2.948,10

BGA1Q0S8 Subquadre SQ-PC  €2.437,54000
Altres conceptes 510,56 €
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uKG1PUA16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160
A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat
superficialment

P- 668  €540,22

BG1PUA16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111
kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

 €438,52000

Altres conceptes 101,70 €

uKG1Y1110 Muntatge i desmuntatge de caixa general de protecció de 160 A per a canvi
d'emplaçament, no inclou connexionat per la companyia subministradora

P- 669  €190,27

BG212B10 Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €9,08820

BG319190 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €33,04800

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €12,00000
BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,45000

Altres conceptes 135,68 €

uKG1Y2010 Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d'emplaçamentP- 670  €40,90
Altres conceptes 40,90 €

mKG21251H Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

P- 671  €2,98

BG212510 Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,56100

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,15000
Altres conceptes 2,27 €

mKG21271H Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

P- 672  €3,29

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

 €0,72420

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,15000
Altres conceptes 2,42 €

mKG21291H Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

P- 673  €4,29

BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,48920

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,15000
Altres conceptes 2,65 €
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mKG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 674  €6,53

BG21H810 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €3,80460

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,15000
Altres conceptes 2,58 €

mKG22H511 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 675  €1,52

BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,54060

Altres conceptes 0,98 €

mKG22H711 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 676  €1,73

BG22H710 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,74460

Altres conceptes 0,99 €

mKG22H815 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 677  €1,99

BG22H810 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,98940

Altres conceptes 1,00 €

mKG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 678  €2,38

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,12200

Altres conceptes 1,26 €

mKG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 679  €4,27

BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €2,70300

Altres conceptes 1,57 €
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mKG23R715 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

P- 680  €5,11

BG23R710 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

 €2,36640
BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,24000

Altres conceptes 2,50 €

mKG2C2F440000 Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66150 de la serie Safata aïllant 66 i
ref. 66152 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 

P- 681  €40,17

BG2C20F0L6VU Safata perforada Unex 60x150 en U23X, per al suport, protecció i conducció
de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per
treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus
I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la
flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als
agents químics., ref. 66150 de la serie Safata aïllant 66

 €12,86220

BG2Z10E0L6VW Tapa Unex 150mm en U23X, per cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb
l'ancoratge de tapa Ref. 66.845., ref. 66152 de la serie Accesoris per a
Safata aïllant 66

 €8,21100

BGW2108E Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de
PVC, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

 €1,47000
BGY210E2 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 150

mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
 €7,83000

Altres conceptes 9,80 €

mKG2C2G440000 Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66200 de la serie Safata aïllant 66 i
ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66

P- 682  €46,02

BG2C20G0L6W7 Safata perforada Unex 60x200 en U23X, per al suport, protecció i conducció
de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per
treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus
I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la
flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als
agents químics., ref. 66200 de la serie Safata aïllant 66

 €14,67780

BG2Z10F0L6W9 Tapa Unex 200mm en U23X, per cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb
l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada 60mm) o Ref. 66.855
(safates alçada 100mm)., ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant
66 

 €9,51660

BGW2108F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de
PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

 €1,77000
BGY210F2 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200

mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
 €9,98000

Altres conceptes 10,08 €

MKG311162 Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, de color vermell i
coure polit flexible, classe 1, de 2x2'5 mm², amb funda d'alumini/poliéster i
drenatge de coure estanyat de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens,
baixa emisió de fums i baixa corrosivitat.

P- 683  €2,86
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mKG312324 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 684  €1,70

BG312320 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,85680

Altres conceptes 0,84 €

mKG312334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 685  €2,10

BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,24440

Altres conceptes 0,86 €

mKG312344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 686  €2,56

BG312340 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,68300

Altres conceptes 0,88 €

mKG312354 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 687  €4,58

BG312350 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,33580

Altres conceptes 2,24 €

mKG312364 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 688  €5,75

BG312360 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €3,44760

Altres conceptes 2,30 €

mKG3124C6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x 95/ 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 689  €38,12

BG3124C0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x 95/ 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €32,66040

Altres conceptes 5,46 €

mKG312634 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 690  €2,71

BG312630 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,82580

Altres conceptes 0,88 €

mKG312644 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 691  €3,58
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BG312640 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,65200

Altres conceptes 0,93 €

mKG312654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 692  €6,04

BG312650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €3,72300

Altres conceptes 2,32 €

mKG312666 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 693  €7,53

BG312660 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €5,54880

Altres conceptes 1,98 €

mKG312686 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 694  €15,41

BG312680 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €12,64800

Altres conceptes 2,76 €

mKG3126A6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 695  €39,77

BG3126A0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €35,24100

Altres conceptes 4,53 €

mKG315124 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 696  €1,19

BG315120 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,37740

Altres conceptes 0,81 €

mKG315134 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 697  €1,50

BG315130 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,67320

Altres conceptes 0,83 €

mKG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 698  €12,19

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,31580
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,16000

Altres conceptes 10,71 €

uKG61CEF8 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars,
muntat encastat, format 4 presa corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

P- 699  €91,43
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BG61CEF8 Caixa mec.central.,plàstic,3fileres,p/4 presa corrent(2P+T), 3 presa RJ-45

Cat. 6A
 €77,35000

Altres conceptes 14,08 €

uKG61CEF9 Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars,
muntat encastat, format 2 presa corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

P- 700  €43,16

BG61CEF9 Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/2 presa corrent(2P+T) 1presa RJ-45
Cat.6A

 €32,75000
Altres conceptes 10,41 €

uKG61CM01 Caixa de manteniment, d'ABS, de preu mitjà, muntada superficialment,
formada per presa corrent (2P+T), 16A/250V i presa cetac (3P+N+T),
16A/440V

P- 701  €215,49

BG61CM01 Caixa manteniment, d'ABS,preu mitjà, superf.presa corrent (2P+T), 16A
presa cetac (3P+N+T), 16A

 €183,24000
Altres conceptes 32,25 €

uKG621192 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

P- 702  €11,65

BG621192 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, per a encastar

 €3,90000
Altres conceptes 7,75 €

uKG621A72 Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de
tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

P- 703  €21,42

BG621A72 Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de
tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a
encastar

 €13,20000

Altres conceptes 8,22 €

uKG621G92 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

P- 704  €11,91

BG621G92 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, per a encastar

 €4,14000
Altres conceptes 7,77 €

uKG62D19J Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 705  €14,03

BG62D19J Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,

 €4,58000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,41000
Altres conceptes 9,04 €

uKG63B152 Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, muntada superficialment

P- 706  €11,04

BG63B152 Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà

 €1,72000
BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,43000

Altres conceptes 8,89 €

uKG631156IIR4 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida,preu mitjà,encastat

P- 707  €16,39

BG631156IIR4 Presa de corrent schuko, de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), de 16 A i 250 V, amb dispositiu de seguretat incorporat + Tapa
per a presa de corrent tipus schuko amb dispositiu de seguretat MEGA, de
color vermell racing,ref. 18524 + ref. 22724-RB de BJC

 €8,41000

Altres conceptes 7,98 €
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uKG73DTE1 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, encastat

P- 708  €57,95

BG731182 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, per a encastar

 €47,45000

Altres conceptes 10,50 €

uKG73DTE2 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, superficie

P- 709  €65,62

BG73DTE2 Int.detect.mov.,tipus
univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu mitjà,superficie

 €54,75000
Altres conceptes 10,87 €

uKGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 710  €27,89

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

 €10,80000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,96000

Altres conceptes 13,13 €

uKGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

P- 711  €40,92

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment

 €26,31000
Altres conceptes 14,61 €

uKH22LA23 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23 W de
potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós, protecció IP42, no
regulable, encastada

P- 712  €255,40

BH22LA23 Llumenera decorativa modular,alumini,175,5x7,8cm,23W
LED,2216lm,IP42,no regulable,col.encast.

 €228,04000
Altres conceptes 27,36 €

uKH2LSI25 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, forma circular, 25 W de potència, de diametre 22cm, eficàcia
lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos
alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat

P- 713  €70,68

BH2LSI25 Downlight encast.led,formacirc.,pot=25W,efic.llumin.=82lm/W,equip elèc.no
regulable,aïllam.cl

 €52,12000
Altres conceptes 18,56 €

uKH32LA21 Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de 33000 h,
forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm, amb equip d'encesa
inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat
superficialment en parament vertical

P- 714  €235,08

BH32LA21 Llumenera aplic, DISANO mod Oblò 2.0 o equivalent amb leds amb una vida
útil de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm, amb
equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de
protecció IP 65,munt.superf. param.vert.

 €212,76000

BHW32000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats
superficialment

 €1,00000
Altres conceptes 21,32 €

uKH32LA22 Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada LED de 18W, muntat
superficialment en parament vertical

P- 715  €247,05

BH32LA22 Llumenera aplic banyador de paret, LED de 18W, munt. superf. param. vert.  €229,22000
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BHW32000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats

superficialment
 €1,00000

Altres conceptes 16,83 €

uKH61RC9A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

P- 716  €110,99

BH61RH9A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €86,59000

BH6ZCR00 Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o
horitzontal

 €3,92000
Altres conceptes 20,48 €

uKH61RH80 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 160 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

P- 717  €48,85

BH61RC80 Llum d'emergència amb làmpada led  €38,93000
Altres conceptes 9,92 €

uKH61RH81 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 136 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

P- 718  €73,71

BH61RC80 Llum d'emergència amb làmpada led  €38,93000
BH61RC81 Caja estanca IP66 IK10. Apta para exteriores bajo cubierta.  €23,67000

Altres conceptes 11,11 €

uKH61RH82 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 144 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

P- 719  €57,30

BH61RC80 Llum d'emergència amb làmpada led  €38,93000
BH61RC82 Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared (técnico) de

panel de yeso, madera, chapa y escayola.
 €8,04000

Altres conceptes 10,33 €

uKH61RH83 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

P- 720  €73,49

BH61RC83 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

 €62,39000

Altres conceptes 11,10 €

uKH61RH84 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

P- 721  €73,49

BH61RC84 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt, col·locat encastat

 €62,39000

Altres conceptes 11,10 €

uKH61RH85 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció
IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 150 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb carcasa i difusor estancs fabricats en
pilicarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 722  €84,42
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BH61RC85 Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de protecció

IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 150 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb carcasa i difusor estancs fabricats en
pilicarbonat, preu alt, col·locat superficial

 €72,80000

Altres conceptes 11,62 €

uKH61RH99 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 723  €118,96

BH61RC9A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €105,70000

Altres conceptes 13,26 €

uKHB1S226 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 8 W del tipus
LED, rectangular, amb xassís polièster, IP-65, muntada superficialment al
sostre

P- 724  €57,95

BHB1S226 Llumenera estanca cubeta plàst. 1x8W LED,polièst.,IP-65,munt.superfic  €27,37000
BHB1ST08 Làmp. tub LED 8W IRC=80 60cm  €7,45000
BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents  €3,15000

Altres conceptes 19,98 €

uKHB1S227 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 28 W del tipus
LED, rectangular, amb xassís polièster, IP-65, muntada superficialment al
sostre

P- 725  €78,40

BHB1S227 Llumenera estanca cubeta plàst. 1x28W LED,polièst.,IP-65,munt.superfic  €40,05000
BHB1ST28 Làmp. tub LED 28W IRC=80 150cm  €14,25000
BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents  €3,15000

Altres conceptes 20,95 €

uKHB3LA24 Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a paret
format per:
* 10m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 10m perfil inclinat a 45º
* 10m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 2 font d'alimentació 80W IP66

P- 726  €739,12

BHB3LA24 Tira de LED 16W/m IP65 1343lm/m  €686,70000
Altres conceptes 52,42 €

uKHB5LA25 Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a paret
format per:
* 1,7m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 1,7m perfil inclinat a 45º
* 1,7m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 1 font d'alimentació 80W IP66

P- 727  €116,21

BHB5AH51 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de
3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

 €89,11000

Altres conceptes 27,10 €

uKHNHLA25 Llumenera antivandàlica LED 4,8W IP65 IK10.,alumini., 45cmP- 728  €225,46
BHNHLA25 Llumenera antivandàl.,balisa LED 4,8W IP65 IK10.,alumini., 45cm  €190,26000

Altres conceptes 35,20 €
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uKHNHSL01 Llumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000K placa de fixació i porta
Espanyola, coberta plana i difusor de metacrilat transparent
cilíndric.precablejat, amb equip electromagnètic, tensió d'alimentació 230 VAC
/ 50 Hz, reflector 21 lames negres i sense regulació. lluminàriaClasse I, IP54
en el grup òptic, IP44 en el grup elèctric i IK10. Acabat estàndard en Acer
Galvanitzat pintat DGCLAS. 

P- 729  €1.667,84

BHNHSL01 Llumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000K  €1.563,96000
Altres conceptes 103,88 €

uKJAB1F11 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

P- 730  €1.923,39

BJAB1F20 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà

 €1.550,49000
Altres conceptes 372,90 €

uKJM12407 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal

P- 731  €127,94

BJM12407 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1´´1/4, per a connectar a la bateria o al ramal

 €115,23000
Altres conceptes 12,71 €

uKK234216 Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de pressió màxima de
servei, pla i muntat entre tubs

P- 732  €131,41

BK234210 Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de pressió màxima de
servei, pla

 €69,41000
Altres conceptes 62,00 €

uKK235216 Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de
servei, pla i muntat entre tubs

P- 733  €160,90

BK235210 Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de
servei, pla

 €97,49000
Altres conceptes 63,41 €

uKK611190 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal,
amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´,
amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

P- 734  €170,16

BFY11920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de
diàmetre 2´´, soldat

 €0,47000
BFYB3942 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

 €0,42000

BK611190 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal,
amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´,
amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

 €105,42000

Altres conceptes 63,85 €

uKM112121 Subm. i col. de detector de fum òptic, detecció analògica amb algorismes de
processament dels senyals captats pel detector, per a focs d'evolució lenta,
amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i
adreçament manual decádico, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma
i sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx.
60-80 m2. S'inclou base B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

P- 735  €64,61

BM112121 Detector de fum òptic, detecció analògica amb algorismes de processament
dels senyals captats pel detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules
de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament
manual decádico, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per
indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2. 

 €49,00000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,37000
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Altres conceptes 15,24 €

uKM112123 Sum. i col. de mòdul control direccionable, amb 6 circuits de sortida en forma
de relé. Per a l'activació de portes, comportes tallafocs, atur d'ascensors, etc
S'inclou caixa plàstica V0 multimódulos SMBW-V0 i pp de material auxiliar per
al seu muntatge.

P- 736  €179,18

BM112123 Mòdul control direccionable, amb 6 circuits de sortida en forma de relé.  €158,11000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,37000

Altres conceptes 20,70 €

uKM112124 Subm. i col. de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d'entrada supervisat
per a la monitorització d'equips d'alarma o de senyals tècniques que disposin
de contacte lliure de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led
d'indicació d'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20342. S'inclou caixa de superficie M200SMB i p.p. de material
auxiliar de muntatge.

P- 737  €61,35

BM112124 Mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d'entrada supervisat per a la
monitorització d'equips d'alarma o de senyals tècniques que disposin de
contacte lliure de tensió. 

 €45,90000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,37000
Altres conceptes 15,08 €

uKM112125 Subm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc IP55 (sonda
catalítica) per a gas Metà. S'inclou mòdul i p.p. de material auxiliar de
muntatge.

P- 738  €368,23

BM112125 Subm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc IP55 (sonda
catalítica) per a gas Metà. S'inclou mòdul i p.p. de material auxiliar de
muntatge.

 €338,16000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,37000
Altres conceptes 29,70 €

uKM112126 Sub. i col. de mòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d' entrada per la
supervisió de senyals analògiques de 4-20 mA procedents de detectors de
gasos inflamables o tòxics. Incorpora direccionament decàdic (1-99) i es
connecta directament al llaç de comunicacions analògiques, ocupant 3
direccions consecutives de detectors. Inclou caixa de plàstic per a muntatge
en superfície. Requereix alimentació auxiliar de 24 Vcc 22 mA (mòdul) +
detector de gas. Dimensions en mm: 125 (ample) x 85 (alt) x 60 (fons).

Totalment instal·lat, programat i funcionant. S'inclou p.p. de material auxiliar
per al seu muntatge.

P- 739  €100,68

BM112126 Mòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d' entrada per la supervisió de
senyals analògiques de 4-20 mA procedents de detectors de gasos
inflamables o tòxics. Incorpora direccionament decàdic (1-99) i es connecta
directament al llaç de comunicacions analògiques, ocupant 3 direccions
consecutives de detectors. Inclou caixa de plàstic per a muntatge en
superfície. Requereix alimentació auxiliar de 24 Vcc 22 mA (mòdul) +
detector de gas. Dimensions en mm: 125 (ample) x 85 (alt) x 60 (fons).

 €83,35000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,37000
Altres conceptes 16,96 €

uKM112128 Subm. i col. de retenedor per a porta talla-focs de 50 kg/445N. Amb placa
ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan es deixa
d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

P- 740  €53,65

BM112128 Retenedor per a porta talla-focs de 50 kg/445N. Amb placa ferromagnètica,
caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan es deixa d'aplicar la
tensió de 24 Vcc. 

 €38,56000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,37000
Altres conceptes 14,72 €
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uKM112521 Sum. i col. de detector tèrmic d'alta temperatura 78º, analògic, per a ambients
on existeixen canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps, amb
funcions de test manual, automàtic i adreçament decádico (01-99), amb dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb aïllador
incorporat. Àrea de cobertura màx. 20-30 m2. S'inclou base B501AP i p.p. de
material auxiliar de muntatge.

P- 741  €68,83

BM112521 Detector tèrmic d'alta temperatura 78º, analògic, per a ambients on existeixen
canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps, amb funcions de
test manual, automàtic i adreçament decádico (01-99), amb dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea
de cobertura màx. 20-30 m2. 

 €53,02000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,37000
Altres conceptes 15,44 €

uKM12A047 Sum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica, de 2 llaços no
ampliable. Compleix normativa europea EN-54. Sistema compacte amb font
d'alimentació de 3 A incorporada i capacitat de 2 llaços de detecció intel ·
ligent, 4 circuits d'entrada i sortida configurables i programables i 2 circuits de
24 Vcc per a alimentació d'equips extermos. Inclou els algorismes AWACS
per realitzar la gestió i el control dels sensors làser VIEW de detecció ultra
ràpida. S'inclouen dues bateries PS-1212 de 12V. 12 Ah, material auxiliar de
muntatge, programació i posada en funcionament.

P- 742  €1.656,20

BM12A041 Sum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica NOTIFIER o
equivalent ref. ID3002, de 2 llaços no ampliable. Compleix normativa europea
EN-54. Sistema compacte amb font d'alimentació de 3 A incorporada i
capacitat de 2 llaços de detecció intel · ligent, 4 circuits d'entrada i sortida
configurables i programables i 2 circuits de 24 Vcc per a alimentació d'equips
extermos. Inclou els algorismes AWACS per realitzar la gestió i el control
dels sensors làser VIEW de detecció ultra ràpida. S'inclouen dues bateries
PS-1212 de 12V. 12 Ah, material auxiliar de muntatge, programació i posada
en funcionament.

 €1.505,70000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,68000
Altres conceptes 149,82 €

uKM132313 Sum. i col. de sirena exterior, bitonal òptic-acústica de color vermell amb rètol
de ´´FOC´´, potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 743  €95,53

BM132313 Sirena exterior, bitonal òptic-acústica de color vermell amb rètol de ´´FOC´´,
potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. 

 €78,20000
BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,62000

Altres conceptes 16,71 €

uKM132314 Sum. i col. de sirena interior analògica de color vermell. Baix consum: 5.5 A.
102 dBA. Amb aïllador incorporat. S'inclou base B501AP i p.p. de material
auxiliar de muntatge.

P- 744  €57,42

BM132314 Sirena interior analògica de color vermell. Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. Amb
aïllador incorporat. 

 €41,90000
BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,62000

Altres conceptes 14,90 €

uKM1421D3 Sum. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa per a
sistema analògic intel · ligent. Adreçament simple mitjançant interruptors
giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de
funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T
i material auxiliar de muntatge.

P- 745  €57,01

BM1421D3 Polsador d'alarma rearmable direccionable per a sistema analògic intel ·
ligent. Adreçament simple mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led
que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament
mitjançant clau. 

 €41,82000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,31000
Altres conceptes 14,88 €
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uKM237BBG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari
de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i
visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència
) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

P- 746  €415,07

BM237BBG Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari
de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i
visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor
de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició vertical

 €318,70000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,59000
Altres conceptes 95,78 €

uKM241A2D Sum. i Col. de Kit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54 i EN12094.
inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base de muntatge.
S'inclou cable bus d'unió entre els elements de camp i la central i pp
d'accessoris per al seu muntatge. Inclou mitjans auxiliars.

P- 747  €1.068,89

BM241A22  Kit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54 i EN12094. inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base de muntatge.

 €763,13000

BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics  €1,47000
Altres conceptes 304,29 €

uKM241A2E Subm. i col. de cilindre modular de 80 litres de capacitat FORCE 500 SEVO
SYSTEMS o similar, soldat, amb acabat RAL 3002, certificat TPED, equipat
amb disc de ruptura, vàlvula de manteniment, tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb tap de seguretat
davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa pressió UL / FM
/ CE, amb carcassa de protecció contra cops. C / NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a cilindre. connexió NPT
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 748  €2.377,37

BM241A23 Cilindre modular de 80 litres de capacitat FORCE 500 SEVO SYSTEMS o
similar, soldat, amb acabat RAL 3002, certificat TPED, equipat amb disc de
ruptura, vàlvula de manteniment, tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb tap de seguretat
davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa pressió UL / FM
/ CE, amb carcassa de protecció contra cops. C / NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a cilindre. connexió NPT

 €2.161,33000

BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics  €1,47000
Altres conceptes 214,57 €
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uKM241A2F Subm. i col. d'agent extintor carregat i pressuritzat carregat a fàbrica.
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 749  €62,71

BM241A24 Agent extintor carregat i pressuritzat carregat a fàbrica.  €45,58000
BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics  €1,47000

Altres conceptes 15,66 €

uKM241A2G Subm. i col. difusor lateral 180º 1´´
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 750  €86,49

BM241A25 Difusor lateral 180º 1´´  €68,23000
BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics  €1,47000

Altres conceptes 16,79 €

uKM241A2H Subm. i col. difusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

P- 751  €61,55

BM241A26 Difusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

 €44,48000
BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics  €1,47000

Altres conceptes 15,60 €

uKM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 752  €96,93

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €37,60000
BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €34,14000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,30000

Altres conceptes 24,89 €

uKM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 753  €132,36

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €71,35000
BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €34,14000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,30000

Altres conceptes 26,57 €

uKMD1PF11 Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2,
grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment

P- 754  €44,01

BMD1U142 Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2,
grau de protecció IP30 / IK02

 €29,24000

Altres conceptes 14,77 €

uKMD2PF12 Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura
màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable
de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat

P- 755  €46,42

BMD2U210 Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura
màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable
de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6

 €6,20000

Altres conceptes 40,22 €
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uKMD3PF10 Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8
zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat,
alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A,
amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

P- 756  €659,80

BMD3U020 Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8
zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat,
alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

 €308,84000

BMDAU010 Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A  €14,76000
BMDCU110 Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters

per línia, teclat retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8
àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-3

 €148,90000

Altres conceptes 187,30 €

mKMD62423 Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tubP- 757  €1,34
BMD62420 Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2  €0,51450

Altres conceptes 0,83 €

uKMDW100C Pany elèctric de clau tubular, muntat en caixaP- 758  €29,28
BMDW100C Pany elèctric de clau tubular, per a muntar a caixa  €22,82000

Altres conceptes 6,46 €

uKMDWPF02 Kit teclat Components: Placa tecles amb dimensions S1 (145x130 mm.),
Caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) I alimentador ATF-12. , muntada
superficialment i posada en servei

P- 759  €324,66

BMDWPF02 Kit teclat  €300,78000
Altres conceptes 23,88 €

uKMSB3151 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

P- 760  €6,98

BMSB3150 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

 €3,92000
Altres conceptes 3,06 €

uKN111547 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

P- 761  €12,01

BN111540 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

 €3,08000

Altres conceptes 8,93 €

uKN111557 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

P- 762  €12,71

BN111550 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

 €3,74000

Altres conceptes 8,97 €

uKN111567 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de
pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic,
eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

P- 763  €16,33
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BN111560 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar

de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

 €5,42000

Altres conceptes 10,91 €

uKN111587 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

P- 764  €25,47

BN111580 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

 €11,59000

Altres conceptes 13,88 €

uKN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 765  €12,13

BN314720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €3,19000
Altres conceptes 8,94 €

uKN314728 Subm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033.P- 766  €33,14
BN314721 Subm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033.  €23,20000

Altres conceptes 9,94 €

uKN315727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 767  €13,43

BN315720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €4,43000
Altres conceptes 9,00 €

uKN316727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 768  €18,32

BN316720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €7,31000
Altres conceptes 11,01 €

uKN317727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 769  €25,23

BN317720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

 €11,36000
Altres conceptes 13,87 €

uKN318727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 770  €30,50

BN318720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt

 €16,38000
Altres conceptes 14,12 €

uKN421697 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

P- 771  €32,01

BN421690 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

 €22,88000

Altres conceptes 9,13 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 196

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

UKN71C101 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A
UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 1/2´´ PN16. KVS 1.6, DP 250 KPA.
COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER
MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 772  €77,67

BN71C101 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A
FAN COIL. ROSCA FEMELLA 1/2´´ PN16. KVS 1,5. DP 250 KPA. COS EN
LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER
MOLLA.PALANCA D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 15 SM.
MARCA: CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

 €36,52000

Altres conceptes 41,15 €

UKN71C102 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A
UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16. KVS 2,5. DP 100 KPA.
COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER
MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 773  €81,83

BN71C102 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A
FAN COIL. ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16. KVS 2,5. DP 100 KPA. COS EN
LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER
MOLLA.PALANCA D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 20 SM.
MARCA: CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

 €40,49000

Altres conceptes 41,34 €

UKN71C103 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A
UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16. KVS 4. COS DP 100 KPA.
EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 774  €123,27

BN71C103 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A
FAN COIL. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16. KVS 4,8. COS DP 60 KPA. EN
LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER
MOLLA.PALANCA D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 25 SM.
MARCA: CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

 €40,01000

Altres conceptes 83,26 €

UKN71C507 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB
SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1 1/2´´ PN16.
COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR.
PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ
GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL.
CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL.
KVS 22 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA <0,03%
DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 5VA.
COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS
RECORREGUT 65 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC.
SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ. COMANDAMENT
MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 775  €574,79

BN71C507 VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V.
ROSCA FEMELLA 1 1/2´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE
LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES
BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX
50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL,
BYPASS LINEAL. KVS 22 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM)
>50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA
5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA).
TEMPS RECORREGUT 65 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE
MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ.
COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. MODEL: VMB6MVB56.
MARCA: CONTROLLI.

 €447,06000
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Altres conceptes 127,73 €

uKN811597 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment

P- 776  €25,98

BN811590 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

 €12,07000

Altres conceptes 13,91 €

uKN8115A7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment

P- 777  €30,60

BN8115A0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

 €16,47000

Altres conceptes 14,13 €

uKN8115B7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

P- 778  €42,25

BN8115B0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

 €25,03000

Altres conceptes 17,22 €

uKN811677 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment

P- 779  €16,57

BN811670 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

 €4,63000

Altres conceptes 11,94 €

uKN8L35H4 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 250 (per a tub de 250 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

P- 780  €128,38

BN8L35H0 Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 250 (per a tub de 250 mm de diàmetre nominal), de
10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM)

 €66,27000

Altres conceptes 62,11 €

uKNC11010 Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52,
fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de pressio, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

P- 781  €57,69

BNC11010 Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

 €45,82000

Altres conceptes 11,87 €

uKNC11020 Valvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7,
fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de pressio, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

P- 782  €63,38

BNC11020 Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

 €51,24000

Altres conceptes 12,14 €
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uKNC11030 Valvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de pressio, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

P- 783  €71,83

BNC11030 Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

 €59,29000

Altres conceptes 12,54 €

uKNC11060 Valvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0,
fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de pressio, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

P- 784  €177,85

BNC11060 Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

 €128,84000

Altres conceptes 49,01 €

uKNC11062 Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica, DN-32. Cos de bronze,
PN-10, connexió roscada i amb via de recirculació. Temperatura màxima de
treball 90 ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 785  €770,76

BNC11062 Vàlvula mescladora termostàtica TOUR ANDERSSON o equivalent sèrie
TA-MATIC 3400, DN-32. Cos de bronze, PN-10, connexió roscada i amb via
de recirculació. 

 €693,51000

Altres conceptes 77,25 €

uKNE15304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 786  €15,01

BNE15300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

 €5,93000

Altres conceptes 9,08 €

uKNE17304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 787  €29,35

BNE17300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

 €15,28000

Altres conceptes 14,07 €

uKNE18304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 788  €34,40

BNE18300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

 €20,09000

Altres conceptes 14,31 €

uKNE19304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 789  €48,92

BNE19300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

 €31,39000

Altres conceptes 17,53 €

uKNF51627 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella
de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

P- 790  €12,43

BNF51621 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió
femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, 120°C de temperatura
màxima

 €3,48000

Altres conceptes 8,95 €

uKNG1U030 Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

P- 791  €14,84
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BNG1U030 Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G

1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708
 €5,77000

Altres conceptes 9,07 €

uKNG1U050 Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

P- 792  €50,10

BNG1U050 Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

 €35,04000

Altres conceptes 15,06 €

uKNG1U060 Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

P- 793  €89,49

BNG1U060 Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

 €72,56000

Altres conceptes 16,93 €

uKNG1U070 Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

P- 794  €188,79

BNG1U070 Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

 €164,60000

Altres conceptes 24,19 €

uKNG1U080 Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

P- 795  €233,23

BNG1U080 Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G
2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

 €205,40000

Altres conceptes 27,83 €

uKNG6A264 Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO
(normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de
2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

P- 796  €192,46

BNG6A264 Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO
(normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de
2'' i pressió màxima de 350 mbar

 €165,56000

Altres conceptes 26,90 €

uKNL11254 Sum. y col. de bomba inline doble de rotor seco. Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.
Se incluye conexión eléctrica, bridas, juntas, tornillos y material auxiliar de
montaje.

P- 797  €1.625,15

BNL11254 Bomba inline doble de rotor seco. Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.

 €1.446,40000

Altres conceptes 178,75 €
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uKNL11256 Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec
Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material auxiliar de
muntatge.

P- 798  €2.009,11

BNL11256 Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec WILO Vero Twin mod. DPL
32/125-1'1/2. Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material auxiliar de
muntatge.

 €1.812,08000

Altres conceptes 197,03 €

uKNL11257 Sum. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regulació
electrònica.
característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.
S'inclouen brides, juntes, cargols, connexió elèctrica i material auxiliar de
muntatge.

P- 799  €1.562,12

BNL11257 Bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regulació electrònica WILO o
equivalent mod. YONOS Maxo 45 / 0'5-16. característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.

 €1.386,38000

Altres conceptes 175,74 €

uKNL11258 Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit 
Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de muntatge. (B-07)

P- 800  €1.069,07

BNL11258 Bomba circuladora simple de rotor humit WILO o equivalent mod. TOP-Z
25/10 EM. Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)

 €916,80000

Altres conceptes 152,27 €

uKP11AG10 Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de
freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i
plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 801  €64,31

BP11AG10 Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de
freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i
plàstic ASA

 €48,59000

Altres conceptes 15,72 €
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uKP11F100 Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de
87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

P- 802  €26,53

BP11F100 Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de freqüències de
87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i plàstic ASA

 €15,14000
Altres conceptes 11,39 €

uKP11P3A0 Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 85 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del
LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament

P- 803  €143,91

BP11P3A0 Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 85 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del
LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides

 €99,07000

Altres conceptes 44,84 €

uKP12TE01 Equip de capçalera format per;
* 1 un 549812 T12 ALIMENTACION CONMUTADA 60W 24V-2,5A
* 1 un 508212 T12 AMP. FM 88...108MHz G35dB Vs114dBƒÊV
* 10 un 5086122121 T12 AMP. TDT 470..862MHz G50dB Vs125 C21-21
* 1 un 5069 COFRE C/ CERRADURA 648mm 14 MOD T12/ T05
* 1 un 5629 T.0X ALIMENTACION CONMUTADA 120W 24V-5A
* 3 un 563101 T.0X DVBS/ S2- COFDM 
* 1 un 7234 PROGRAMADOR UNIVERSAL 
* 1 un 5072 COFRE C/ CERRADURA 498mm 10 MOD T12/ T05 
* 9 un 4061 CARGA TERMINAL ´´F´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4087 CARGA TERM. ´´EasyF´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4171 CONECTOR ´´F´´ROSCADO C/ JUNTA (COAX.T100)

P- 804  €2.839,11

BP12TE01 Equip capçalera  €2.551,97000
Altres conceptes 287,14 €

uKP141222 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa,
de preu mitjà, encastada

P- 805  €22,32

BP141222 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb
tapa, de preu mitjà, per a encastar

 €13,51000
Altres conceptes 8,81 €

uKP15TE02 Derivadors format per;
* 1 un 542703 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 21dB B
* 2 un 542603 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 16dB A
* 4 un 544402 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 12dB TA
* 1 un 5492 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 6D 16dB TA
* 6 un 544502 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 16dB A

P- 806  €303,89

BP15TE02 Derivadors  €137,47000
Altres conceptes 166,42 €

uKP1Z15E0 Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix,
fixat a una base plana, incloses les peces especials de fixació

P- 807  €105,56

BP1ZS15E Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix

 €24,29000
BP1ZY140 Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana un pal de 3 m

d'alçària com a màxim, format pel suport de recolzament col·locat amb
fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors
als extrems

 €35,70000

Altres conceptes 45,57 €

uKP1ZB710 Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer
galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix reforçada amb una
gelosia de barres d'acer, de 5 m de d'alçària, fixat a una base plana, incloses
les peces especials de fixació

P- 808  €358,46

BP1ZSB71 Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer
galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix reforçada amb una
gelosia de barres d'acer, de 5 m d'alçària

 €118,67000
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BP1ZYB70 Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana una torreta de 9

m d'alçària com a màxim, format pel suport de recolzament col·locat amb
fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors
als extrems

 €45,34000

Altres conceptes 194,45 €

uKP1ZQ040 Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix , fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació

P- 809  €56,38

BP1ZSQ04 Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix

 €10,49000
BP1ZYL00 Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret el suport  €2,66000

Altres conceptes 43,23 €

uKP22PF98 Sistema de videoporter munt. format per:
* 2 un Kit vídeo digital Visualtech 5H Color Compact S1 1 línia Components:
Placa digital Compact T S1 101 amb mòdul àudio / vídeo Color digital
Visualtech 5H, mòdul de control digital Visualtech 5H, 1 polsador i dimensions
S1 (145x130mm), caixa encastar S1 (132x122x40 mm ), alimentador ATF-98 i
1 monitor Compact Blanc Digital Color amb mòdul de connexió no Coaxial /
Visualtech. VP706101

* 4 un Placa Compact digital T S1 101 ´´Disposa d'una finestra per a ubicació
d'un mòdul d'àudio, àudio / vídeo, targeter panoràmic o mòdul lector de
proximitat. Compatible amb sistema digital i Visualtech. Distribució 1 columna
/ 1 fila: 1 polsador. Acabat en alumini. Requereix mòdul de control. ´´
PE421101

* 4 un Caixa d'encastar placa S1 132x122x40 mm PE105511

* 3 un Mòdul àudio / vídeo Color Visualtech 5H placa Compact ´´Mòdul
d'àudio / vídeo compatible amb sistema digital Visualtech per placa
Compact08. Mòdul d'àudio amb una impedància d'altaveu de 8 ohms, una
potència de -86 dB i una sensibilitat del micròfon de -38 dB (0dB = 1V / 1Pa).
Mòdul de vídeo en color amb un sensor CCD de 1/3 ´´´´, una resolució de 450
TVL i una sensibilitat de 0,1 LUX. ´´ VP509066

* 1 un Mòdul àudio Visualtech i mòdul control Visualtech 5H Compa
PE509080
 
* 3 un Mòdul de control digital Visualtech Gestiona el funcionament del
sistema: àudio, vídeo, i control de comunicacions. Element necessari per al
funcionament de les plaques digitals Visualtech F ó FV. PE505021

* 4 un Font d'alimentació ATF-12 S'utilitza com alimentador principal en
instal·lacions de porter analògiques, i com alimentador auxiliar en
instal·lacions digitals / Visualtech, per donar tensió a les bombetes
d'il·luminació dels targeters i els obreportes del corresponent accés. Muntatge
en carril DIN. PE203005

* 5 un Selector de vídeo Universal SV-U Circuit commutador de 2 entrades i 1
sortida. Permet seleccionar el senyal de vídeo de la càmera activa a
instal·lacions amb dos accessos de videoporter. Compatible amb coaxial i
parell trenat.

P- 810  €1.517,54

BP22PF98 Sistema de videoporter, munt.  €1.333,78000
Altres conceptes 183,76 €
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uKP23ALD1 Sistema Pacient-Infermera format per:
* 4 un lloc de control telefon IP 6 linies TFI-161
* 42 un Unitat de llit - 2 botons i 1 connector famella (DIN-8) LLC-202
* 42 un Pera trucada 1 botó trucada - cable 2m clanc amb connector mascle
(DIN-8) LLC-210
* 8 un CENTRAL MULTI HABITACIÓ IP - 32 entrades / sortides digitals, 1 port
Ethernet i 1 port RS-485 - Muntatge en carril DIN CHC-120
* 3 un ALIMENTADOR 24V-5A FAC-070
* 1 un Unitat de control Central SRG-120
* 8 un LLICENCIA  CHC-12x SWG-051
* 1 un LICENCIA SERVIDOR - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-100
* 1 un CONFIGURACIO DE SISTEMA A FÀBRICA  IPP-303
* 8 un CONFIGURACIO DE DISPOSITIVO A FÀBRICA  IPP-305
* 4 un Switch (24p no PoE) UBIQUITI US-24-60W UNIFI.
* 7 un UNITAT DE WC - 1 TIRADOR 2M amb sistema antiestrangulament, 1
Botó de trucada infermera i 1 Botó de cancel·lació LLC-121
* 1 un CODIFICADOR IP / TRANSMISSOR UHF BUSCA PAG-010
* 1 un ANTENA UHF OMNIDIRECCIONAL 200W PAG-012
* 3 un BUSCAPERSONAS UHF PAG-020
* 1 un LICENCIA SERVIDOR INTEGRACION BUSCAPERSONAS - ALCAD
NURSE CALL 3.x.x  SWG-180
* 3 un LICENCIA PAGER INTEGRACION BUSCAPERSONAS - ALCAD
NURSE CALL 3.x.x  SWG-185
Col·locat, instal·lat i posada en servei

P- 811  €12.904,49

BP23ALD1 Sistema Pacient-Infermera  €11.377,77000
Altres conceptes 1.526,72 €

mKP271203 Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,51
mm2 cada un i col·locat en tub

P- 812  €9,34

BP271200 Cable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de cables, de secció 0,51
mm2 cada un

 €2,31000
Altres conceptes 7,03 €

uKP31PF56 Amplificador de potència 120W Sortides de 100, 70 V i 8 ohms, entrada de
línia balancejada i entrada de 100 V per a funcionament esclau en línia.
col·locat

P- 813  €541,77

BP31PF56 Amplificador de potència 120W col.  €503,30000
Altres conceptes 38,47 €

uKP31PF62 Amplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM. col·locatP- 814  €511,96
BP31PF62 Amplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM. col·locat  €474,91000

Altres conceptes 37,05 €

uKP32PF01 Controlador 240 W + Micròfon Emergència. Controlador bàsic de 6 zones
ampliables fins a 60. Amplificador de potència incorporat de 240 W.
Possibilitat de difusió de missatges digitals pregravats. micròfon de
emergència en el panell frontal, 16 nivells de prioritat, inclòs el d'emergència.
Control de volum individual per música a cada zona. Sortides i entrades de
control estàndard i d'emergència. Compleix Normativa EVAC (Emergency
Voice Alarm Evacuation). ´´ col·locat

P- 815  €2.052,30

BP32PF01 Controlador 240 W + Micròfon Emergència  €1.447,78000
Altres conceptes 604,52 €

uKP331001 Pupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb micro
omnidireccional amb flexo, senyal d'avís tipus ding-dong, capacitat de donar
missatges d'1 a 5 zones de forma simultània, amb selecció de la zona per
teclat numèric, amb un màxim de 100 zones, display de nombre de zones
trucades, polsador per a enviar missatges amb indicador lluminós, instal·lat

P- 816  €193,15
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BP331001 Pupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb micro

omnidireccional amb flexo, senyal d'avís tipus ding-dong,capacitat de donar
missatges d'1 a 5 zones de forma simultànea, amb selecció de la zona per
teclat numèric, amb un màxim de 100 zones, display de nombre de zones
trucades, polsador per a enviar missatges amb indicador lluminós

 €173,82000

Altres conceptes 19,33 €

uKP351020 Altaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta, potència 3 w
(rms), pressió acústica de 91 db a 3w i 1m, de color blanc, instal·lat encastat
al sostre

P- 817  €44,63

BP351020 Altaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta, potència 3 W
(rms), pressió acústica de 91 db a 3W i 1m, de color blanc

 €37,44000
Altres conceptes 7,19 €

mKP413324 Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure estanyat amb cobertura
igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub

P- 818  €1,73

BP413320 Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure estanyat amb cobertura
igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm

 €0,88740

Altres conceptes 0,84 €

mKP415424 Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

P- 819  €1,73

BP415420 Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

 €0,88740

Altres conceptes 0,84 €

mKP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 820  €1,77

BP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

 €0,92400

Altres conceptes 0,85 €

mKP434A50 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 821  €1,77

BP434A50 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

 €0,92400

Altres conceptes 0,85 €

uKP43C431 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de
0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

P- 822  €8,83

BP43C430 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de
0,5 a 1,6 m de llargària

 €6,89000
Altres conceptes 1,94 €

mKP49U010 Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic
lliure d'halògens, col·locat en tub

P- 823  €1,08
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BP49U010 Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic

lliure d'halògens
 €0,27000

Altres conceptes 0,81 €

uKP7311E2 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu mitjà, encastada

P- 824  €20,01

BP7311E2 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

 €14,15000

Altres conceptes 5,86 €

uKP74RA45 Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000
x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat. format per:
* 1 un safata soport
* 6 un panell equipat 24 RJ45 cat6a UTP
* 1 un panell telefonia 50 ports
* 10 un panell guia fuetons frontal
* 1 un regleta 8 presses schuko
* 1 un entrada cables
* 1 un entrada cables ventilació
* 121 un Fuetons RJ-45 Cat. 6A L=2m

P- 825  €2.688,71

BP74RA45 Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x600x600mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,a/laterals,desmunt.,co

 €2.510,00000
Altres conceptes 178,71 €

uKP7EW100 Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes
IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

P- 826  €354,68

BP7EW100 Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes
IEE 802.3 af/at, per a ús interior

 €135,07000

Altres conceptes 219,61 €

uKPA1TL51 Càmera bullet HDCVI 2MP 1080p 3,6mm IR 30m IPP. Càmera impermeable.
sensor 1/2.7 ´´CMOS IRC25/30ips @ 1080p Lente fija 3,6´´. Longitud máx IR
30m 24 leds Alim. 12Vdc interior/exterior. 3 ejes. Distancia transmision hasta
240m cable coaxial RG-59. Dimensiones ø70mmx165mm
S'inclou font d'alimentació 12V i connector BNC CRIMPAR RG-59

P- 827  €107,25

BPA1TL51 Càmera fixa p/CTTV,B/N, CCD1/3'',res=420 lin,>=0,1lux,(F1.2),C/CS,
230Vac,AES,DC-Iris,muntada

 €76,80000
Altres conceptes 30,45 €

uKPA6TL20 Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast
500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping,
altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat

P- 828  €187,94

BPA6TL20 Monitor LCD 19'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA  €173,54000
Altres conceptes 14,40 €
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uKPACTL47 Videogravador Tri-hibrid 4 canals (2 IP) 1080P@25ips 1 HDMI HDCVI S2:
soporta vídeo analógico 960H, HDCVI y 2 canales IP (hasta 1080P y 8Mbps a
repartir). Grabación a tiempo real todos los canales en resolución 1080P.
Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales. Capacidad máxima de
hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ
HDCVI. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web.
Cliente móvil. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores,
gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en directo hasta
10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas,
Playback sincronizado de 36ch. Dimensiones: 325mm x 255mm x 55mm (Mini
1U) Peso 0.5Kg. Inclou Disc dur SATA de seguretat 1 Tb i connector BNC
CRIMPAR RG-59

P- 829  €345,55

BPACTL47 Videogravador Tri-hibrid 4 canals  €288,20000
Altres conceptes 57,35 €

utKQBA1210 Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat
amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment,
platines i quatre cargols

P- 830  €94,48

BQBA0144 Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària,
format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb
bastiment, platines i quatre cargols

 €87,28000

Altres conceptes 7,20 €

UKR43L211 Subministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a 18 cm, amb arrel
nua

P- 831  €30,24

BR43AA01 Subministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a 18 cm, amb arrel
nua

 €28,80000
Altres conceptes 1,44 €

uPAAU9985 Sum. i col. d'instal·lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de
totes les instal·lacions, que inclou:
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i no
inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta
densitat i segelladors elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120 excepte el segellat
de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i
segelladors elàstics per a aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.

P- 832  €5.039,11

B7DZJS01 Proteccio pasiva contra el foc
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades inflamables i no
inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta
densitat i segelladors elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120 excepte el
segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta
densitat i segelladors elàstics per a aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.

 €3.621,71000

Altres conceptes 1.417,40 €
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uPAAUANE2 Subm. i col. de MONITORITZACIÓ (UNITAT TERMINAL REMOTA (REU))
amb la finalitat d'obtenir informació de consums d'electricitat i de dades de
temperatura i humitat tant interior com exterior. Els consums es dividiran en
il·luminació, climatització i força. Els equips instal·lats són els següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus 485. Inclou 6 trafos
d'intensitat TC6 400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb interfície RS485 i
modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65) amb interfície
RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
 * Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de Barcelona energia
Inclou posada en marxa.

P- 833  €6.894,85

BEV3JS01 UNITAT TERMINAL REMOTA (REU) amb la finalitat d'obtenir informació de
consums d'electricitat i de dades de temperatura i humitat tant interior com
exterior. Els consums es dividiran en il·luminació, climatització i força. Els
equips instal·lats són els següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus 485. Inclou 6
trafos d'intensitat TC6 400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb interfície RS485 i
modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65) amb interfície
RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
 * Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de l'Agencia de Energia de Barcelona

 €5.767,64000

Altres conceptes 1.127,21 €

UNPAAUCA01 Subm. i col. de cablejat i canalitzacions secundàries de control necessari per
a tot el control centralitzat format per:
* Cable de 2x1 mm2. per les entrades i sortides digitals.
* Cable de 3x1 apantallat per les entrades i sortides anal.lògiques.
* Cable de 3x1 ó 2x2 trenat i apantallat per a bus N2.
* Cable RG58 per a bus N1.
* bus bacnet. cable de 2 fils trenat i apantallat tipus belden 9182 o similar
topología: bus. model: bus bacnet. marca: controlli. 
Instal.lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de pvc corrugat en
falsos sostres. es considera l'aprofitament de safates existents.
S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge, caixes de derivació, tub de
protecció blindat i tot el material necessàri per el seu correcte funcionament. 

P- 834  €3.673,83

BU24CA01 CABLEJAT  €3.498,89000
Altres conceptes 174,94 €

UNPAAUCL10 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de
polipropilè PP50. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP40
S'inclou aïllament (gruix segons RITE), pintura de protecció i d'acabat i
material auxiliar de muntatge.

P- 835  €361,97

BFC1NJS2 Col·lector de distribució construït amb canonada de polipropile de 50mm.
amb 3 entrades / sortides de PP40. Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura
de protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

 €319,78000

Altres conceptes 42,19 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDAPER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 208

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

UNPAAUCL11 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de
polipropilè PP32. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP25
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE), pintura de
protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

P- 836  €273,77

BFC1NJS3 Col·lector de distribució construït amb canonada de polipropile de 32mm.
amb 3 entrades / sortides de PP25. Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb
pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

 €235,77000

Altres conceptes 38,00 €

UNPAAUCL12 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada de
polipropilè Cu 40x42. Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE), pintura de
protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

P- 837  €402,11

BFC1NJS4 col·lector de de distribució construït amb canonada de polipropilè Cu 40x42.
Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35

 €358,00000

Altres conceptes 44,11 €

UNPAAUCLA8 Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb canonada d'acer
negre de PP200. Composició: 
- 8 Entrades / Sortides de PP63
S'inclouen aïllament d'acord amb el R.I.T.E. pintura de protecció i d'acabat i
material auxiliar de muntatge.

P- 838  €1.534,28

BFC1NJS1 Col·lector de distribució construït amb canonada de polipropile de 200mm.
amb 8 entrades / sortides de PP63. Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura
de protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

 €1.411,29000

Altres conceptes 122,99 €
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 €51,03H. Cuadrilla aA011BTAZ

 €33,18H. Cuadrilla bA011BTBZ

 €25,99h Oficial 1aA0121000

 €25,99h Oficial 1a paletaA0122000

 €25,99h Oficial 1a encofradorA0123000

 €25,99h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €26,42h Oficial 1a soldadorA0125000

 €25,99h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €25,99h Oficial 1a guixaireA0129000

 €26,46h Oficial 1a fusterA012A000

 €25,99h Oficial 1a estucadorA012B000

 €25,99h Oficial 1a pintorA012D000

 €25,25h Oficial 1a vidrierA012E000

 €26,40h Oficial 1a manyàA012F000

 €26,86h Oficial 1a calefactorA012G000

 €26,86h Oficial 1a electricistaA012H000

 €26,86h Oficial 1a lampistaA012J000

 €26,86h Oficial 1a llaunerA012L000

 €26,86h Oficial 1a muntadorA012M000

 €25,99h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €30,00h Oficial 1a jardinerA012P000

 €23,07h Ajudant paletaA0132000

 €23,07h Ajudant encofradorA0133000

 €23,07h Ajudant ferrallistaA0134000

 €23,16h Ajudant soldadorA0135000

 €23,07h Ajudant col·locadorA0137000

 €23,25h Ajudant fusterA013A000

 €23,07h Ajudant estucadorA013B000

 €23,07h Ajudant pintorA013D000
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 €22,87h Ajudant vidrierA013E000

 €23,16h Ajudant manyàA013F000

 €23,04h Ajudant calefactorA013G000

 €23,04h Ajudant electricistaA013H000

 €23,04h Ajudant lampistaA013J000

 €23,07h Ajudant muntadorA013M000

 €26,62h Ajudant jardinerA013P000

 €21,70h ManobreA0140000

 €21,70h Manobre guixaireA0149000

 €22,44h Manobre especialistaA0150000

 €16,45H Peó jardinerA016P000
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 €9,24H. Equip de granallatC0M0T001

 €4,57H. Grup electrogen de 40 kvaC0M0TT01

 €15,71h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €64,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €76,30h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €62,00h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 tC1312330

 €51,15h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €50,85H Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €45,00h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tC1316100

 €48,46h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €61,20h Motoanivelladora petitaC1331100

 €67,72h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €5,56h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €33,03h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €43,57h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,65h Camió gruaC1503000

 €24,64h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €56,64h Dúmper de 3 eixosC1505IN1

 €16,67h Dúmper d'1,5 t de càrrega útilC1505IN2

 €50,11h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €58,39h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €46,46h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines
o materials

C150INT1

 €155,48h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,78h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,88h Formigonera de 250 lC1705700

 €78,03h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
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 €34,57h Equip de decapat, rebaix i neteja amb sorra o aigua a
pressió.

C1J2INT2

 €18,70m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2800

 €3,32h Martell trencador manualC2001000

 €4,88h Remolinador mecànicC2003000

 €4,29h Regle vibratoriC2005000

 €3,32h Talladora amb disc de carborúndumC200B000

 €3,42h Màquina taladradoraC200F000

 €1,72h Màquina de fer regatesC200G000

 €8,22h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C200H000

 €3,11h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €3,25h RadialC200R001

 €6,73h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €1,58h Equip d'injecció manual de resinesC200V000

 €4,50h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsC200X000

 €100,24h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió
baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de
diàmetre

C3H11250

 €1.983,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

C3HZ2000

 €35,50h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

CR713300

 €3,89h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressorCRE21100

 €3,25h MotoserraCRE23000
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 €1,54m3 AiguaB0111000

 €17,03t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €16,67t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €15,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €17,46t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €17,46t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmB0312500

 €16,05t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020

 €15,72t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,57t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €18,85t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmB0332600

 €18,37t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €21,23t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mmB0351000

 €15,43m3 Tot-u artificialB0372000

 €16,25m3 Sauló sense garbellarB03C-HG1A

 €120,55t Ciment pòrtland cem i 52,5 r segons une-en 197-1, en sacsB0511801

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

B0512401

 €0,12kg Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en
13279-1

B0521100

 €0,12kg Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

B0521200

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €0,34kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €0,90kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons
norma une-en 13888, de color

B05A2203

 €0,61kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma
UNE-EN 14496

B05D7030

 €2,54kg Pont d'unió de resines per a l' adherència d'enguixats sobre
suports absorbents

B05Z5R21

 €63,37m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €63,04m3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B064300B
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 €63,04m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B064300C

 €80,98m3 Formigó hm-30/b/20/i+e de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i+e

B064E26B

 €71,58m3 Formigó ha-25/b/10/i de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició i

B065710B

 €72,14m3 Formigó ha-25/p/10/iia de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

B065760C

 €68,27m3 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

B0657610

 €71,96m3 Formigó ha-25/f/20/iia de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

B065960A

 €69,53m3 Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

B065960B

 €86,55m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa

B065E81B

 €90,79m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa+Qa

B065EJ1B

 €68,84m3 Formigó lleuger hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

B06L361B

 €62,98m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, hl-150/p/10

B06NLA1C

 €61,39m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, hl-150/b/20

B06NLA2B

 €60,36m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

B06NN14C

 €35,10t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

B0710150

 €32,12t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

B0710250

 €0,29kg Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004B0711010

 €0,29kg Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004B0711012
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 €0,63kg Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en 12004B0711020

 €0,80kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004B0711024

 €0,81kg Adhesiu cimentós tipus c2 ef segons norma une-en 12004B0711025

 €0,86kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
tixotròpic i de retracció controlada per a reparació

B0715100

 €0,66kg Morter expansiuB0716000

 €5,75kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

B0717000

 €0,94kg Morter d'anivellamentB071P000

 €1,45kg Additiu hidròfug per a morter i formigóB0814030

 €1,39kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma une-en 934-3

B081C010

 €3,02kg Adhesiu en dispersió aquosaB0901000

 €14,23kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

B0907100

 €17,04kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

B0907200

 €1,27kg Adhesiu de copolímer acrílic en dispersió, per a col·locació
del material aïllant amb el sistema d'aïllament tèrmic per
l'exterior (SATE)

B0908000

 €4,04kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,92kg Filferro acer galvanitzatB0A12000

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,11kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,36kg Clau acerB0A31000

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,63cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €8,33cu Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDMB0A4U080

 €0,16u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,17u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,65u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

B0A616J0

 €0,79u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62E90
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 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €4,27u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €0,28u Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interiorB0A71100

 €0,29u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interiorB0A71300

 €0,29u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interiorB0A71400

 €0,29u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A71600

 €0,30u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A71700

 €0,31u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interiorB0A71900

 €0,34u Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interiorB0A71A00

 €0,37u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A71E00

 €0,48u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interiorB0A71G00

 €0,52u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interiorB0A71H00

 €0,88u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71K00

 €1,68u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interiorB0A71L00

 €1,84u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interiorB0A71M00

 €2,05u Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interiorB0A71N00

 €0,46u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

B0A72K00

 €1,86u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de
diàmetre interior

B0A72N00

 €0,29u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A75700

 €0,31u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorB0A75800

 €0,33u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interiorB0A75900

 €0,43u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interiorB0A75C00

 €0,49u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00

 €0,68u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interiorB0A75F02

 €0,92u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interiorB0A75J00

 €1,42u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interiorB0A75K02

 €0,27u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interiorB0A75X00

 €0,37u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A75Y00
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 €0,64kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €2,10m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15
cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

B0B34134

 €1,31m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20
cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

B0B34153

 €1,70m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34254

 €58,95m2 Paviment de entremat electrosoldada antilliscant de 30x30
mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada
amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x2 mm,
separades 30 mm entre si, amb marc perimetral d'acer
laminat UNE-eN 10025 S235JR, en perfil en L, fixat amb
peces de subjecció, Especejament de les peces segons
replans de projecte, comprovació de mides a obra.

B0B5U020

 €35,00ut Graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x300 mm, col·locat
sobre estructura de suport, amb estructura de suport amb
´´L´´,  tot el conjunt d'acer galvanitzat, 

B0B5UU01

 €4,71m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC1310

 €5,39m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC1410

 €1,38M2 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa
hidrofuga del mateix gruix.

B0CCU010

 €20,40m2 Paques de guix laminat rectilini rodo 8/18 R amb perforació
tipus ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la
superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D
segons la norma UNE-EN ISO 11654, 

B0CCU220

 €12,50m2 Placa de guix laminat resistent al foc (f) i gruix 15 mm,
segons la norma une-en 520

B0CCUI10

 €21,30m2 Placa de ciment Portland Aquapanel Outdoor ´´KNAUF´´ de
12,5x1200x2400 mm, o equivalent

B0CCUP4D

 €22,50M Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de
mides segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat
de 13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

B0CCUU10

 €32,26m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4
mm de gruix,

B0CHLF0B

 €12,24m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment
portland CBP.E, de 10 mm de gruix, per a ambient exterior
segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis
color gris, tallat a mida

B0CU5820

 €0,34m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €255,22m3 Llata de fusta de piB0D31000
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 €45,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €109,34cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0

 €11,76cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats i 25 usos

B0D62B60

 €2,76m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €1,38m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €1,06u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €13,72m2 Motlle circular de cartró, per a encofrat de pilars de diàmetre
30 cm i fins a 5 m d'alçària

B0DFK110

 €2,47l DesencofrantB0DZA000

 €2,68m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

B0DZJ0K6

 €0,88u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244F1

 €0,30u Maó massís d'elaboració mecànica r-15, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1

B0F17251

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1

B0F1D2A1

 €0,18u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1F2A1

 €0,26u Supermaó espec.gran format, p/múltiples apl., 50x20x4cm,
ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF

B0F85240BN9L

 €0,18u Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1

B0FA12A0

 €15,37m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FG5172

 €9,77m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FH3173

 €15,02m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de
forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
mitjà, grup bia (une-en 14411)

B0FH5183

 €22,11m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411)

B0FHA172

 €8,50ml Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411)

B0FJUH0D
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 €575,00m3 Fusta de pi de flandes per formació de tanques i baranes, de
secció 90x45 mm, col.locades a un intereix de 139 mm, amb
un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu
per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur,
inclou sistema de tirant central amb varilla roscada i tub
d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una estructura metal.lica
principal  amb cargols i/o varilles 

B0H12010

 €4,44m Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

B0K3C531

 €65,00M2 Revestiment pi de flandes encadellat, col.locat sobre
estructura de rastrells, amb un primer tractament autoclau
incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una classe
de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb
color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre
ultraviolat per a una major durada del color per fusta
exposada ambients cara sur, preparades per anar
col.locades sobre xapa de suport. tot segons projecte

B0K3U101

 €1,00u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de
la partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

B0X0INT1

 €0,09m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y15250

 €1.100,00ud Tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per
l'Agencia Catalana de Residus.  

B21DU620

 €12,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats
no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents
de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7540

 €90,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA75A1

 €3,15m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

B2RA7LP0

 €45,00t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA8890
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 €125,00t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RAUA01

 €145,00t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RAUR01

 €38,50t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RAUR02

 €25,32m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 de
límit elàstic, 127 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix

B3DB6D70

 €0,96kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €1,11kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5025

 €1,86kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

B44Z5026

 €1,03kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €1,03kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z50AA

 €1,22kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5A2A

 €1,80kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z5U26

 €1,21kg Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega,
tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052
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 €1,14kg Acer s275j0h segons une-en 10219-1, format per peça
simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

B44ZL036

 €85,00m2 Estructura de suport de la gelosia de fusta, format per
estructura d'acer galvanitzat i acabat lacat al forn, color a
escollir per DF, realitzat per xapes horitzontals, plegades en
forma de L de 2 mm de gruix, per ancoratge de la lama de
fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les xapes
horitzontals, format per muntants realitzats per tubulars
foradats de 40x40 mm.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat,
lacat al forn i muntat a obra sense soldadura, colocat amb
fixacions mecániques. tot segons projecte

B44ZXL01

 €325,00ut Increment económic per formació de registre el l'estructura
de la gelosia de façana per accés a bombers, amb la
formació d'una estructura desmuntable i el tall de la fusta de
les lames per ajustarla al registre, dimensions segons
projecte.

B44ZXL10

 €455,00ut Porta batent d'una fulla de dimensions 86x150 cm, format per
un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter
electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

B44ZY10

 €325,00ut Porta batent d'una fulla de dimensions 110x120 cm, format
per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

B44ZYE06
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 €558,00ut Porta batent d'una fulla de dimensions 125x155 cm, format
per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

B44ZYE07

 €658,00ut Porta batent d'una fulla de dimensions 86x230 cm, format per
un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

B44ZYE08

 €455,00ut Porta batent d'una fulla de dimensions 86x170 cm, format per
un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter
electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

B44ZYE09
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 €1.580,00ut Porta corredissa de dimensions 455x170 cma, format per un
enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport
de l'estructura, perfil de fixació format per perfil i per fixació
al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i
tancament automàtic de porta, fins i tot pòrtic lateral de
sustentació i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100
i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25
/ B / 20 / I, rodes per lliscament, amb rodament de greixatge
permanent, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador,
emissor, receptor i fotocèl·lula), per a automatització de porta
de garatge, i 5 comandaments a distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.

B44Z5YE16

 €18,30m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima,
pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

B4LM1A20

 €10,62m Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3
plecs

B5ZD1DC3

 €17,43u Gàrgola de 425 mm a 90º per a desguassar horitzontalment,
de 100x100 mm de secció, ref. 11080101 de la serie
Auxiliars de TEXSA

B5ZFQS00H5QN

 €0,10u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomB5ZZAEJ0

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €0,85m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €1,02m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 70 mm d'amplària

B6B11311

 €0,83m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €0,88m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B12311

 €3,85ut Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mmB6B17855
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 €245,00ut Subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta
corredissa de 90x210 cm, apte per parets interiors de
cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie,
sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral de
fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de
fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de
100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i
guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

B6B1UU01

 €0,59m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €409,50ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
210x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE01
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 €387,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE07

 €215,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 85x115
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE08

 €222,60ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
102x125 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE12
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 €325,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
165x100 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE14

 €235,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 74x80
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE15

 €26,17ml Xapa de remat per lindes i escopidor,fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275
MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i
acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a
escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 500
mm, amb aïllament, inclou fixacions mecàniques, segellats
perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE17
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 €358,80ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
184x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE30

 €341,25ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
180x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE31

 €278,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
tipus enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZE34
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 €354,75ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ44

 €322,50ut Marc perimetral fabricat amb xapa de 2 mm de gruix
mbc-7275 i lacada poliester al forn de 200º amb el ral
estandar amb un desenvolupament max. de 625 mm - de
mida total de base 100*215 cm, amb aïllament perimetral,
inclou fixacions mecaniques, sellats, impermeabilitzats i
accesoris.

B6MZEZ50

 €516,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
160x220 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ51

 €538,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x250 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ53
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 €504,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
160x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ54

 €299,25ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ55

 €393,75ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
135x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ56
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 €299,25ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 90x210
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ57

 €315,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZEZ58

 €228,00ut Reixa de tancament de dimensions de 100x65 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

B6MZU001

 €430,00ut Reixa de tancament de dimensions de 102x120 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

B6MZU002

 €314,00ut Reixa de tancament de dimensions de 85x105 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

B6MZU003
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 €580,00ut Reixa de tancament de dimensions de 165x100 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

B6MZU004

 €331,50ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
166x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ032

 €278,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ033

 €185,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
tipus enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x65
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ40
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 €485,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
170x185 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ41

 €1.012,05ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
510x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ45

 €397,00ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
196x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ50
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 €848,25ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
435x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ60

 €307,50ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZ85

 €352,95ut Marc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
tipus enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
172x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

B6MZZU43

 €2,95kg Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacionsB7521000

 €2,01kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú
líquid

B75Z1100

 €9,27m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i
1,2 kg/m2

B7611A00
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 €12,61m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de
pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

B7621600

 €0,16m2 Vel de polietilè de gruix 50 μm i de pes 48 g/m2B7711A00

 €1,29m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €0,97M2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
140 a 190 g/m2

B7B11E00

 €1,10M2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
200 a 250 g/m2

B7B11M00

 €1,55kg Escumant per a formigó cel·lularB7C100N0

 €1,01m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de
gruix

B7C2P100

 €1,54m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruixB7C2P200

 €7,43m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164,
resistència a compressió >=300 kpa, resistència tèrmica
>=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, de gruix 60 mm
amb la superfície llisa i cantell encadellat.

B7C2UE08

 €1,72m2 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb
una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21
db, i una resistència a la compressió > 21 kpa

B7C76585

 €4,93m2 Manta de llana de vidre de 30 mm. de gruixB7C7R15B

 €10,81m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a
160 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,038 W/mK i resistència tèrmica >= 1,579
m2.K/W

B7C9G8N0

 €14,42m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a
160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,038 W/mK i resistència tèrmica >= 2,105
m2.K/W

B7C9GBN0

 €2,55m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

B7C9H5M0

 €3,21m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622
m2.K/W

B7C9H8M0

 €3,01m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W

B7C9R5L0

 €4,45m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667
m2.K/W

B7C9R8L0



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,67m2 Placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica
>= 2,286 m2.K/W i revestiment de vel negre

B7C9TBC0

 €0,27u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm
de gruix com a màxim

B7CZ1400

 €0,39u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm
de gruix com a màxim

B7CZ1800

 €0,78m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5
cm d'amplària

B7CZ2P05

 €0,48kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs

B7D20021

 €16,20m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el
foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

B7D62A41

 €39,35m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el
foc, de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

B7D62L41

 €2,91kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats
en plaques de silicat càlcic

B7DZE100

 €3.621,71u Proteccio pasiva contra el foc
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades
inflamables i no inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana
de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento
necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120
excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm.
mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics
per a aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.

B7DZJS01

 €17,21dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €11,96dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

B7J50090

 €11,96dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €1,31kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €12,26ut Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.

B7J5US01
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 €0,04m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €51,08t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8112GA0

 €3,04m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini
per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament

B81ZB9K0

 €1,68m Cantonera de pvc per a arestes amb cantell rom de 3 mm,
per a un gruix de revestiment de 8 mm

B81ZU010

 €0,94m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

B83ZA700

 €22,05m2 Plaques de guix laminat, placa hidrófuga, amb acabat llis,
600x 600 mm i 15 mm de gruix , 

B844UCR6

 €28,00m2 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la
superfície, 600x 600 mm i 15 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654 ,

B844UCR8

 €26,98m2 Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell
recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió
o vist amb perfil T de 24 mm, de 300 mm d'amplària i de
llargària màxima <= 6000 mm, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s2, d0

B84B1MM1

 €32,27m2 Banda d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb
cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de
pressió o vist amb perfil T de 24 mm, de 300 mm d'amplària i
de llargària màxima <= 6000 mm, amb vel acústic, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0

B84B2MM3

 €4,67m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

B84Z5610

 €43,14u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques
de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb
tanca de pressió i dispositiu de retenció

B84ZG1A0

 €3,61m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 2100x300 mm, formada per perfils principals
tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m, per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella
i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport
addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats
als perfils principals i al perfil suport, inclòs part proporcional
de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i
fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

B84ZPJ03

 €1,47m Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27
mm d'alçària i gruix 0,6mm

B84ZUB80
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 €2,93m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques
de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

B84ZUR88

 €3,70m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de
600x600 mm formada per perfils principals en forma de t
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

B84ZUU60

 €24,58m2 Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,55 mm de
gruix i 350 g/m2 de massa superficial

B8671B6C

 €75,20M2 Sistema integral de revestiment de parets amb revestiment
tipus hpl (high pressure laminated ) , clasificació bs1 d0,
realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb
acabat, color a escollir per df, segons carta de colors, amb
mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de
totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons de la casa sika o
equivalent adhesiu tipus sika bond t2 o equivalent. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especial de la casa sika o equivalent, disposició de panells,
tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte.

B867FE01

 €75,20M2 Sistema integral de revestiment de parets amb revestiment
tipus hpl (high pressure laminated ) clasificació bs1 d0,
realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb
acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb
mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de
totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons de la casa sika o
equivalent adhesiu tipus sika bond t2 o equivalent. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especial de la casa sika o equivalent, disposició de panells,
tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte

B867FE02

 €0,23kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2,
segons la norma UNE-EN 998-1

B881C012
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 €11,50m2 Revestiment de les plaques aïllants amb base blanc aplicat
en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb
malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb
obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció d'obra.

B881UU32

 €0,81Kg Àrid de quars mastertop f1B894AA10

 €1,32Kg Quars de colors mastertop f11 (0,4-0,8 mm)B894C010

 €46,94Kg Agent tixoptropant mastertop f14B894E030

 €8,58Kg Sistema polykit mastertop 1200 a3iB894S020

 €10,69Kg Sistema polykit mastertop 1200 b4B894S040

 €12,26kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €11,60kg Pintura al silicat de potassa per a exteriorsB89ZNE00

 €2,84kg Pintura plàstica, per a interiorsB89ZPD00

 €4,10kg Pintura plàstica, per a exteriorsB89ZPE00

 €8,11kg Pintura intumescentB89ZT000

 €22,50ml Dintell de paret suspesa en planta baixa, realitzada amb
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou la col.locació de tirants de
suspensió, col.locada amb fixacions mecàniques

B8J9ULL3

 €25,50ml Xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat
de 2 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a
escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes.

B8J9UR01

 €18,00ml Xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat
de 2 mm de gruix, de 25 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a
escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes,
col.locada amb fixacions mecàniques

B8J9UR02
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 €22,00Ml Xapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat
d'1,5 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a
escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes,
col.locada amb fixacions mecàniques

B8J9UR03

 €2,03m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

B8Z101JK

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €12,48kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €11,93kg Imprimació per a pintura intumescentB8ZAG000

 €21,91kg Imprimació neutralitzadora acrílicaB8ZAH000

 €4,45kg Imprimació fixadora acrílicaB8ZAM000

 €8,50Ml Peça recta de formigó, amb secció de 20x10 cm, classe
resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa),
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió, rejuntada amb
morter

B965PR01

 €25,69m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

B96AUG10

 €0,98u Llambordí granític de 18x9x12 cmB9B11100

 €19,20m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt

B9FA2471

 €19,24M2 Llosa de formigó per a paviments de 60x30 cm i 7 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt

B9FA6102

 €19,20m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt

B9FA6471

 €1.507,65t Pols de quars colorB9GZ1200

 €42,55M2 Paviment vinílic homogeni antilliscant de 2,5 mm de gruix,
antilliscant, amb classificació a l'us clase 3 / clase c al
lliscament segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes
termosegellades en calent, certificació iso 9001 i ecològica
iso 14001 i emas, inclou part proporcional de peces
especials, tot segons plànols i detalls de projecte. granit
multisafe o equivalent. inclou la part proporcional de retorn
de socols en mitja canya.

B9P1VI02

 €12,50ut Entornpeu de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7
mm de gruix, de color llis

B9U69U10

 €10,30ml Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats
amb resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de
gruix, de color llis

B9U6UZ07
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 €43,09m Peça de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir
amb vora recta, 2,5 a 3,3 peces/m, preu superior, acabat llis
amb estries, per a l'estesa de l'esglaó

B9V3EF8A

 €4,51m Esglaó 27,4x31 cm, ref. CC11370 de la serie Cadí de CALAFB9V35GB6BS7N

 €38,91m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i
suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar
sobre sostre, prèviament al paviment

B9Z5U010

 €3,50ml Formació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum
antilliscants, col·locat amb adhesiu sobre peça de graó.

B9Z6U085

 €1,00PP MATERIAL AUXILIARBAAUX

 €722,55ut F01.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA01
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 €722,55ut F01'.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA02
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 €653,35ut F02.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA03
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 €653,35ut F02'.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA04

 €559,38ut F02e.- fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA05
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 €559,38ut F02e'.- fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA06

 €610,77ut F03.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
166x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 166x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 94x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA07



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €498,83ut F04.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, de dimensions totals 137x172 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
de dimensions totals 137x125 cm, una fula oscilo-batent de
68x125 cm, i una fulla batent de 68x125 cm, caixa de
persiana superior de 137x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA08

 €427,08ut F05.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA09

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €599,00ut F06.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 121x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA10

 €1.431,00ut F07.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 519x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent
de 65x125 cm, i tres finestres d'una fulla batent de 121x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA11



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.232,00ut F08.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 435x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent
de 65x125 cm, i dues finestres d'una fulla batent de 110x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA12

 €602,93ut F09.- Fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
172x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 172x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 100x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA13

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €351,48ut F10.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 100x65 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent
de 100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA14

 €340,68ut F11.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 102x120 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals
oscilo-batents de 45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA15



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €365,81ut F12.- Fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 85x115
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
85x115 cm, d'una fulla oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA16

 €438,89ut F13.- Fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 165x100
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
165x100 cm, amb dues fulles iguals oscilo-batents de 80x90
cm  cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA17

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €307,37ut F14.- Fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions
totals 74x80 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80
cm, amb una fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA18

 €799,50ut B01.- Fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles batents de fulla oculta i fulla fixa, de dimensions totals
170x227 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals
170x185 cm, una fula batent de 60x185 cm, i una fulla fixa de
110x185 cm, amb caixa superior de persiana superior de
170x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA19



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €460,00ut B02.- Finestra realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 100x215 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
100x215 cm, amb una finestra d'una fulla oscilo-batent de
90x100 cm, amb una tarja inferior fixa de 100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA20

 €756,37ut P01.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 160x220 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent amb lateral
fix, una fulla batent de 105x220 cm amb accionament amb
maneta i l'altre fulla fixa de 55x220 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-joc de manetes i accesoris
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA21

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €834,00ut P02.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 120x250 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215
cm amb accionament amb joc de manetes i tarja superior fixa
de 120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA22

 €722,00ut P03.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 160x210 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210
cm amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de
64x210 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

BAF4FA23



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.296,00ut P-RF01.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de
porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , amb una porta batent 90x210 cm, i una fulla
lateral fixa 30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats, Fins i tot p / p d'urpes
de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó
de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes
i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada. 

BAF4FA30

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.913,00ut P-RF03.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de
porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 106x215 cm, compost per perfils d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals
106x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
100x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts
per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60
de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

BAF4FA50
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 €2.115,00ut P-RF02.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de
porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts
per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60
de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

BAFAFA31

 €1.350,00ut PV1.- Conjunt de tancament de vidre de dimensions totals
215x275 cm, format per una porta de dues fulles pivotants
180x220 cm, amb dues tarjes laterals fixes col.locades sobre
un perfil perimetral d'acer inoxidable, de dimensions 18x220
cm, amb estructura de suport d'acer en la part superior a
forma de dintell ocult, reixa superior d'alumini de dimensions
215x55 cm, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de
cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de
vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons
plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment
col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

BAM1PV01

 €950,00ut PV2.- Tancament de vidre de dimensions totals 160x220 cm,
format per una porta de dues fulles pivotants 80x220 cm
cada una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de
cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de
vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons
plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment
col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

BAM1PV02
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 €252,00ut Porta d'armari d'una fulla batent enrasades amb el
revestiment, per a un pas de 95x215 cm, prefabricada
hidròfuga, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 12
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, frontisses, d'alta qualitat d'acer
inoxidable de 3 mm de gruix i 20 mm de nus segons
normativa din per rebuda oculta; tirador d'alumini, ferratges
d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; marc bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de
gruix, anoditzat grata mate, cantonades rectes i reforçades
interiorment, doble perfil de regulable per nivellació, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

BAQD1010

 €625,00ut PF3.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions
100x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el
revestiment, de dimensions de 90x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte
fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF01

 €750,00ut PF2.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions
115x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el
revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte
fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable,
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF02
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 €950,00ut PF1.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions
120x210 cm, de dues fulles batents enrasades amb el
revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF03

 €520,00ut PF7.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions
90x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment,
de dimensions de 80x205 cm, realitzada amb panells de
compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides
a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic
estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector
revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert
interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes
d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, sobre
placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF04

 €455,00ut PF5.- Conjunt de porta corredissa, per a un forat d'obra de
95x220 cm, format per una porta corredissa de dimensions
90x225 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de
46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de
compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb
llana mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat, guia de deslliçament
d'alumini ocult amb doble base per allotjament de rodes amb
doble fre, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF05
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 €625,00ut PF3-E.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent enrasada per
l'exterior amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF11

 €750,00ut PF2-E.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de
dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent enrasada per el
exterior amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF12

 €950,00ut PF1'.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions
120x210 cm, de dues fulles batents enrasades amb el
revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDPF13
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 €105,34m2 Frontal de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, format per
parts mòbils i parts fixes, prefabricat hidròfug, realitzat amb
compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb bastiment, amb
film protector revestit de resina de melamina, acabament llis;
perfil superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de
55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u
de 12 mm; batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora
d'impacte; potes de 150mm d'alçada, d'alumini massís
anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en acer
inoxidable, embellidor en forma de con de nylon i peana
d'acer inoxidable. inclou frontisses per portes, de doble pala ,
embegudes al cantell, d'acer inoxidable d'alta qualitat de 3
mm de gruix i 20 mm de nus; manlleves de diseny d'acer
inoxidable aisi 304 de 19 mm de diàmetre amb sistema de
lligat, pany i condena d'acer inoxidable amb indicador
lliure/ocupat i espiga per obertura d'emergència.totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

BAQDT021

 €105,34m2 Divisions de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, formada
només per parts fixes, amb prefabricat hidròfug, realitzat amb
compacte fenòlic de 30 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 24x20 mm, revestit
ambdúes cares amb planxes de compacte fenòlic stratificato
print hpl de 3 mm de gruix, amb film protector revestit de
resina de melamina, acabament llis, interior de planxa
d'escuma de poliestiré expandit; perfil superior estabilitzador
al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals
d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm; batents d'alumini
anoditzat amb goma amortidora d'impacte; potes de 150mm
d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb
regulador d'altura en acer inoxidable, embellidor en forma de
con de nylon i peana d'acer inoxidable.

BAQDT022

 €131,07u Mampara divisoria, de dimensions 80x200 cm, amb
prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12
mm de gruix, amb film protector revestit de resina de
melamina, acabament llis, perfil inferior i superior
estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils
verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm; batents
d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte;
embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer
inoxidable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

BAQDU010
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 €420,00ut RF7.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 85x210 cm, formada per una fulla batent de
80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI01

 €435,00ut RF4.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 100x210 cm, formada per una fulla batent de
90x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI02
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 €694,00ut RF8.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents
desiguals una de 80x205 cm, i l'altre de 40x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per
df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI03

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €710,00ut RF2.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents
desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per
df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable cilindre keso perfil europeu
mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI04



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €710,00ut RF2'.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents
desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per
df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable, cilindre keso perfil europeu
mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI05

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.216,00ut RF6.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2
60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 162x210 cm, formada per dues fulles batents
iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI06



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.050,00ut RF1.- Porta automàtica de sectorització, per a una
resistència a el foc EI60-c5, de dimensions 130x210 cm,,
corredissa de 2 fulles telescòpiques , de dimensions 70x210
cm cadascuna, retinguda oberta mitjançant mecanisme
electroimant, connectat a el sistema d'alarma de l'edifici per
desbloqueig automàtic, amb tancament controlat per acció
de sistema dels contrapesos, o bé pel propi pes de la porta
(en el cas que porti guies inclinades). Resistència a el foc
testada segons norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a
partir de panells ajustats en funció de les dimensions de la
porta. Panell compost de doble xapa galvanitzada d'1 mm de
gruix, farcit de llana de roca mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits. El full incorpora un perfil metàl·lic perimetral en forma
d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat
amb gran acabat superficial, per proporcionar una rodament
perfecta dels carros al seu interior, suspensió del full al carril
gràcies a sistema carro + colgadero, sistema totalment
regulable mitjançant femelles, perfils plegats d'acer
galvanitzat, contraposats en fulla i paret, preparats per
albergar junta intumescent en tota la longitud, calaix de
contrapesos (enregistrable) i pal de tancament realitzats en
xapa d'acer galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte
final, amortidor radial de velocitat de tancament, tirador
d'obertura / tancament embotit en el full, cobreix guies,
element protector de carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada,
acabada amb pintura setinada color a escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i
ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. comprovació de mides a l'obra.

BASAEI07

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €525,00ut RF3.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
90-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 120x210 cm, formada per una fulla batent de
116x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI08

 €420,00ut RF5.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 90x210 cm, formada per una fulla batent de
80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI09



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.200,00ut RF9.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2
60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 160x210 cm, formada per dues fulles batents
iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI20

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.280,00ut RF10.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2
60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 170x210 cm, formada per dues fulles batents
iguals de 80x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI21



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €745,00ut RF2.2.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell amb
electroiman , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada
per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre
de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a
centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI24

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €694,00ut RF11.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2
60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents
iguals de 65x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832
o equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI25



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €565,00ut RF3.2- Porta tallafocs metal·lica amb espiell amb
electroimans, homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada
per una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a
centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

BASAEI28

 €60,49m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

BAV7F964

 €85,00ml Kit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

BAV7MU01

 €65,00Ml Fusta de pi de flandes per formació de banc, de secció
300x50 mm, tractada a l'autoclau amb sals hidrosolubles per
a classe de risc 4, col.locat amb fixacions mecàniques
ocultes.

BAVDU102

 €193,50m2 fusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció
solar finestres, de secció 95x30 mm, col.locades a un intereix
segons projecte, amb un primer tractament autoclau incolor
amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc
III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i
acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat
per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, preparades per anar col.locades sobre
xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons
projecte

BAVDUG01

 €86,22m2 Cortina de filtre solar microperforada, de color plata, amb
especejament segons plànols de projecte, amb sistema
d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia
d'alumini.

BAVTSA02

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,70m2 Cortina de filtre solar microperforada i de color a definir per
projecte, amb especejament segons plànols de projecte, amb
sistema d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb
guia d'alumini.

BAVTU010

 €23,40u Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

BAVZUP10

 €502,00ut P04.- Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de
dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta d'una fulla batent de dimensions 90x205 cm realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, amb joc de manetes
d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació
fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir,
inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i
pany amb clau mestra.

BAZGU037

 €654,40ut P05.- Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, de
dimensions totals 135x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta de dues fulles batents desiguals, una fulla de 80x205
cm i una fulla 45x205 cm, realitzada bastidor perimetral i
interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per
les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix,
col.locada, inclòs barra antipanic. acabat pintat de tot el
conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat
d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

BAZGU038

 €435,80ut P06.- Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de
dimensions totals 90x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta de dimensions 80x205 cm realitzada bastidor
perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de
gruix, col.locada, inclòs jocs de manetes d'alumini, acabat
pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues
d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

BAZGU039

 €520,00ut P07.- Porta d'acer galvanitzat, per local de gas, amb reixa de
ventilació inferior i superior segons dimensions de projecte
amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de dimensions
totals 100x210 cm, amb marc lateral format per perfil
prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini,
pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament,
manetes i pany amb clau de Cia

BAZGU040
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 €520,00ut P07'.- Porta d'acer galvanitzat, per local de residus, amb
reixa de ventilació inferior i superior segons dimensions de
projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de
dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini,
pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament,
manetes i pany amb clau de mestra.

BAZGU041

 €164,00u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles,
amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons
UNE-EN 1125

BAZPG330

 €102,60ut Barana inclinada d'acer galvanitzada acabada pintada de
100 cm d'alt, amb passamà superior i inferior, format per
pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals
dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i
ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de
10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el
bany en calent, portant la barana per trams sensers, evitant
en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final
amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams
esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 

BB121810

 €95,85ut Barana d'acer galvanitzada acabada pintada de 100 cm d'alt,
amb passamà superior i inferior, format per pletina d'acer de
secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada
100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs
quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de
diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i
ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en
calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb
dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt
sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons
projecte i replanteig previ a obra, 

BB12UB01

 €45,00ml Barana d'acer galvanitzada acabada pintada de 100 cm d'alt,
amb passamà superior i travesser intermig, format per pletina
d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals
dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i
ancorats amb tacs quimics a estructura portant. tot el conjunt
es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà
el bany en calent, portant la barana per trams sensers,
evitant en la mesura del posible les soldadures a obra,
acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat amb esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

BB12UB03
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 €110,00ml Barana d'acer galvanitzada acabada pintada, amb passamà
format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants
verticals de la mateixa secció, disposats segons planols de
fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament
perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de 20x20x2
mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm
d'alçària. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop
ajustada es realitzarà el banys en calent, portant la barana
per trams sensers, evitant en la mesura del posible les
soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura
fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a
escollir per df, especejament segons projecte i replanteig
previ a obra, 

BB12UU10

 €525,00ut Porta batent d'acer galvanitzada amb protecció de vidre 6+6
mm, de dimensions 100 cm d'ample, acabada pintada,
formada per passamà superior amb pletina d'acer de secció
50x10 mm, amb muntants verticals de la mateixa secció,
disposats segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs
quimics a mur de tancament perimetral. en els muntants es
col.locarà un perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar
de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, inclou la p.p. de
mecanismes, pany i passador, bisagres, i tpts els elements
necessaris per la seva correcte col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada
es realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a
obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

BB12UV02

 €36,46ml Passamà per escala d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de
50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer

BB14UI10

 €36,00ml Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 50 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines
d'acer

BB14UPKD

 €45,00ml Barana de vidre laminat per a finestres, formada per vidre
laminat de seguretat de 6+6 mm de gruix, d'una alçada de 30
cm d'alt, fixada a perfils U20.20.2 d'acer inoxidable
cargolades a bancals de les finestres. Els perfils U
incorporen topall inferior.

BB15UBR1

 €43,03m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k
g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb
vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una
lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusteria.

BC1FU241

 €12,58m2 Increment económic per la incorporació de butiral translucid
en vidre Stadip

BC1FV101
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 €64,53m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30
wm2/k g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb
vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una
lluna de seguretat laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna d'incolor, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusteria.

BC1GU201

 €45,65m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €495,25m2 Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb
certificat homologat.

BC1MUF01

 €34,99u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, per a unió roscada

BD1V1171

 €249,12u Canal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus
entramada (religa cuadricula de 25 x 25 mm) amb sifó i
cistella de recogida de sòlids, ambdós extraibles. Acer
inoxidable AISI 304.

BD3112B4

 €20,15u Bonera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl·lica

BD514EN1

 €16,83u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl·lica

BD515DJ1

 €41,15u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de
250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable aisi 304

BD515GDM

 €18,70m Bunera sifònica de fosa BENITO o equivalent mod. SF25
amb reixeta de 250x250 mm. i sortida vertical de 80 mm. de
diàmetre. 

BD51BE36

 €4,38m Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de
diàmetre

BD5A2E00

 €54,04m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
200 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250 segons norma une-en
1433, fixada amb tanca a la canal

BD5H8A88

 €74,73m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
200 mm i 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250 segons norma une-en
1433, fixada amb tanca a la canal

BD5H8AB8

 €68,01u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

BD5ZJJJ0

 €143,82U Sifó de PVC JIMTEN o equivalent ref. 32166 de 250 mm. de
diàmetre, amb registre mascle/famella, de color gris, per
encolar.

BD7FSA50

 €2,78u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

BDDZ51D0

 €200,44u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDDZAHB0
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 €1.472,00u Separador de llots, greixos i olis marca AQUAMBIENT o
equivalent model AquaSAM011 realitzat en acer S235JR i
protegit després sorrejat SA 2.5 segons NFA 35511 per un
revestiment Epoxy Polièster polimeritzat a 200ºC interior i
exterior. Obertura total i angles hidràulics. Material adaptat a
les especificacions de la norma NF EN 1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb
junta en neoprè i tapa per a la inspecció i buidatge de
greixos, olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar
les aigües contaminades per densitat, restituint aigua clara
que es podrà abocar a llera pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 

BDE41844

 €18,61u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZH8B0

 €51,06u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9C0

 €480,00U Escala de gat homologada fixada a parament vertical, per a
salvar una alçada de 500 cm, amb dues potes en barres
d'acer galvanitzat de 32 mm de diàmetre, i graons de la
mateixa configuració cada 40 cm. inclou anclatje amb tacs

BDN9700X

 €650,00Ut Formació de estructura de suport de la xemenei realitzat per
una perfils angulars en les cantonades unides per pletines i
ancoratges a la obra de fabrica del revestiment, acabat amb
dues mans de pintura antioxidant, inclou la fixació a elements
portant, tot segons projecte,

BDN9UE02

 €6.465,00u Caldera de condensació pressuritzada (a gas) de fosa
d'alumini amb cremador modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm):
1517

BE218106

 €18,57U Element de radiador d'alumini d'alçada 700mm, amb p.p. de
vàlvula monotub T termostatizable, purgador automàtic PA5,
taps i suports.

BE39A263

 €89,00u Panell d'acer de 800x750 mm. BE39A264

 €57,24u Subm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800
mm, amb p.p. de vàlvula bitub T termostatizable, purgador
automàtic PA5, taps i suports.

BE39A265
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 €3.850,00u Subm. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format
per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i
gasos dels productes de la combustió de doble paret fabricat
en acer inoxidable AISI 316L (1.4404) interior i AISI 304
(1.4301) exterior. Aïllant mineral rígid de 25mm de gruix amb
densitat de 120 kg / m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud
aproximada 30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge
amb desguàs, terminal cònic, connexió a 2 calderes en
Ø180mm i altres accessoris i fixacions necessàries.

BE41GGC6

 €2,97m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

BE42Q110

 €2,38m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

BE42Q310

 €2,78m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

BE42Q410

 €3,44m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

BE42Q710

 €3,99m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

BE42Q810

 €24,60m Conducte d'extracció de campana de cuina en sistema SV-EI
30 de doble paret fabricat en acer inoxidable interior i exterior
amb aïllament mineria de 25 mm de gruix i amb classificació
amb resistència al foc EI30. Diàmetre: 350 mm. Inclou TE per
a connexió amb horitzontals i mòduls rectes 1000 mm. en
vertical per salvar l'altura entre-forjats i suportació a forjats. 

BE42QF51

 €320,00ut Barret de xemeneia de ventilació, per a cobrir calaix d'obra
de xemeneia, de mides 1200x600x600 mm d'acer
galvanitzat, acabat lacat amb pintura al forn. tot segons
projecte. 

BE42U006

 €4,22m Conducte flexible de secció circular format per un tub interior
de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 102 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

BE44C240HI85
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 €4,55m Conducte flexible de secció circular format per un tub interior
de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

BE44C340HI86

 €5,28m Conducte flexible de secció circular format per un tub interior
de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 152 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

BE44C540HI87

 €6,46m Conducte flexible de secció circular format per un tub interior
de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

BE44CA40HI89

 €12,51m2 CONDUCTE CLIMAVER NETOBE51CL06

 €9,42m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

BE52Q120

 €6,80m2 Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

BE6R1600
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 €2.109,00u Subm. i col. de col·lector solar de tubs al buit BAXI o
equivalent mod. AR 30. Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en
façanes horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporciona de connexió hidràulica mod.
CH-AR, de kit de connexión inter-col·lectors mod. ICS-AR i
material auxiliar de muntatge.

BEA16636

 €260,20u Dissipador de calor per gravetat ESCOSOLo equivalent mod.
DISP 1 d'una potència de 758 W. S'inclou kit de connexió
format per vàlvula termostàtica i accessoris de connexió i
material auxiliar de muntatge.

BEA16637

 €21.137,60u Conjunto exterior gama VRV sistema VRV IV CLASSIC
bomba de calor. Formado por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.

BED53292

 €674,11u Bescanviador de plaques marca INDELCASA o equivalent
model SC-N-008L/029 de les següents característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75
/ 60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45 /
60   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88
kPa  / 27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg

BED65811

 €577,36u Bescanviador de plaques marca INDELCASA o equivalent
model  SC-N-008H/020 de les següents característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50
/ 35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25 /
40   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01
kPa  / 14,25  kPa
* Número de plaques 19
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg

BED65812
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 €1.363,40U Unitat interior de paret gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2'2/2'5 kW.
Consum fred/calor. 19/29 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Pressió sonora màxima. 35 dBA.
Cabal màxim. 450 m3/h.
Dimensions. 290x795x238 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 11'0 kg.

BEDE1112

 €1.398,25u Unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV .
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.

BEDE1132

 €1.517,25u Unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.

BEDE1142

 €1.587,80u Unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.

BEDE1182

 €1.659,20u Unitat interior de terra amb envolvent DAIKIN o equivalent
gamma VRV mod. FXLQ63P per a sistemes VRV Indoor,
VRV IV, VRV IV classic, VRV IV W, MINI VRV IV S-series i
MINI VRV IV compact. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 7.100/8.000 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 3/8´´-5/8´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 38 Kg.

BEDE1192

 €1.589,50u Unitat interior de cassette Round Flow gamma VRV .
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.

BEDE1193
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 €127,50u Joc de derivacions VRV de 2 tubs - suma de indexs d'unitats
interiors: x < 200

BEDE11B3

 €157,25u Joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas
R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 200 <= x < 290

BEDE11B4

 €194,65u Joc de derivacions VRV de 2 tubs - Suma de indexs d'unitats
interiors: 290 <= x < 640

BEDE11B7

 €33,34u Reixa d'impulsió de 200x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. 

BEK1SH12

 €53,08u Reixa d'impulsió de 400x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. 

BEK1SH13

 €158,73u Reixa d'impulsió de 1200 x 125 mm.BEK1SH14

 €205,08UN Sum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames
col·locades a 45 º fabricades en material intumescent amb
marc d'alumini anoditzat. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

BEK1SH15

 €44,12u Reixa d'impulsió de 300x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. 

BEK1SH17

 €9,70u Subm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb
anell de fixació. S'inclouen tub flexible i material auxiliar de
muntatge.

BEK1SH18

 €99,00u Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-EI 120
de 250x200 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final
de carrera amb indicació de comporta tancada. 

BEKPT924

 €12,00UN Interruptor de final de carrera SCHAKO o equivalent mod.
ES-1-Z , Normalment Tancat.

BEKPVE00

 €103,20UN Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de
125 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
cursa amb indicació de comporta tancada. 

BEKPVE01

 €89,40UN Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-EI 120
de 200x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final
de carrera amb indicació de comporta tancada. 

BEKPVE02

 €112,77u Comporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de
160 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
cursa amb indicació de comporta tancada. 

BEKPVE03
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 €10.239,58u Unitat de tractament d'aire amb certificació Eurovent,
construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm
de gruix, ambdós amb trencament de pont tèrmic, fixats
mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix a l'tancament gran resistència
mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta
de cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en
blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en
absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de
condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb
ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions
epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes amb frontisses i
manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb
bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la
fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el
bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les
filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les
pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant
programari de selecció testat que contempla els efectes que
sobre les prestacions de cada component exerceixen els
canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire a l'discórrer per
la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de
calaix (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.
amb la següent classificació segons EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites
d'aire (+ 700Pa): L1; bypass de filtres: F9; Transitivitat
tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica
de l' panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per
intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model
Box Test ( M ) / Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de
l'envolvent segons EN1886 que haurà de complir l'envolvent
del climatitzador i hauran d'estar certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 
- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 

BEMHJS01
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- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h
- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior: 69,3
dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h
- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 67,0
%
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a
l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i
espiell
# FILTRE 
- Classe: ePM1 70% 
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- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0
45,0 27,0 23,0 19,0 
## CORRENT DE RETORN 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0
45,0 27,0 23,0 19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components
elèctrics:  Sí 
- Quadre de control:  No 
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 68,4
%
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a
l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i
espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de
condensats en alumini, juntes flexibles per a connexió a
conductes, connexions elèctriques, connexions de
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canonades, connexions i desguas de dimensions segons
RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p.
de material auxiliar de muntatge. (CL-01)

 €4.876,89u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

BEMHJS03
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 €3.864,65u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

BEMHJS04

 €3.196,70u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

BEMHJS05
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 €324,60U Caixa ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CAB mod.
CAB-250 o similar

BEMJSP03

 €349,97u Caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CAB mod.
CAB-200 o equivalent. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat
amb aïllament acústic ininflamable (M0) de 50 mm. de gruix,
tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.

BEMJSP05

 €104,75u Ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil
SOLER&PALAU o equivalent sèrie TD-MIXVENT mod.
TD-250/100 per a intecal·lar a conducte. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.

BEMJSP09

 €156,75u Ventilador helicocentrífug de baix perfil SOLER&PALAU o
equivelnt sèrie TD-MIXVENT mod. TD-500/150 per a
intecal·lar a conducte. Fabricat en material plàstic, amb caixa
de bornes externa i cos desmuntable. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.

BEMJSP10

 €42,33u Ventilador helicoidal extraplà SOLER & PALAU sèrie
DECOR-200 mod. DECOR-200 C, amb comporta anti-retorn,
llum pilot de funcionament i protector tèrmic.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm. 

BEMJSP11

 €6,82u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

BEU11113

 €102,09u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D

BEU4U020

 €355,76u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D

BEU4U030
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 €9,90u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C

BEU52552

 €12,71u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

BEU6U001

 €14,72u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar,
preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat de 1/2''

BEUBU007

 €237,92u Detector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb
accessoris de muntatge

BEV26JS1

 €28,63U SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE
0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL:
DTLA. MARCA: CONTROLLI.

BEV2C002

 €26,63U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA.
ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/-
0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM.
CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67.
MODEL: DTLI. MARCA: CONTROLLI.

BEV2C003

 €26,60U SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE
0 A 70ºC. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC.
PROTECCIÓ IP67. MODEL: DTE. MARCA: CONTROLLI.

BEV2C004

 €32,32U PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D'
AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA.
CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA
DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8
MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. MODEL:
DBL205B. MARCA: CONTROLLI.

BEV2C701

 €55,46U INTERRUPTOR DE CABAL PER A LÍQUID . MUNTATGE
ROSCA G 1´´ MASCLE. PRESSIÓ MÀXIMA 11 BAR.
PALETA ACER INOXIDABLE AISI 316L. TEMP AMBIENT
-40 A 85ºCPROTECCIÓ IP65. TEMP MÀXIMA FLUID 120ºC.
MODEL: DBSF. MARCA: CONTROLLI.

BEV2C801

 €850,00U CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D'
INSTAL.LACIONS, AMB 11 ENTRADES UNIVERSALS, 4
SORTIDES ANALOGIQUES i 6 SORTIDES DIGITALS.
ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DAC-1146. MARCA:
CONTROLLI/DELTA.

BEV3CD03

 €457,68U CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D'
INSTAL.LACIONS, AMB 4 ENTRADES UNIVERSALS Y 4
SORTIDES ANALOGIQUES. ALIMENTACIÓ A 24 VCA.
MODEL: DFM-440. MARCA: CONTROLLI/DELTA.

BEV3CD05
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 €5.767,64u UNITAT TERMINAL REMOTA (REU) amb la finalitat
d'obtenir informació de consums d'electricitat i de dades de
temperatura i humitat tant interior com exterior. Els consums
es dividiran en il·luminació, climatització i força. Els equips
instal·lats són els següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus
485. Inclou 6 trafos d'intensitat TC6 400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb
interfície RS485 i modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65)
amb interfície RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
* Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores

PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de l'Agencia de Energia de Barcelona

BEV3JS01

 €125,35U SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSOR
CÉL.LULA FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000
W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS AMBIENTALS -40
A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS 10. MARCA:
CONTROLLI.

BEVC0407

 €509,99U MEDIDOR DE ENERGIA TERMICA DN 25BEVC0461

 €38,89U TERMÒSTAT ELECTRONIC, DE AMBIENT, PER A
FANCOIL 2 TUBS. SELECTOR HIVERN/ESTIU. 230VCA
4A. MODEL: DBTA323 998. MARCA: CONTROLLI.

BEVC0501

 €120,31U TERMÒSTAT LIMITADOR DE TEMPERATURA DE FUMS
HOMOLOGAT. INDICADOR DE TEMPERATURA
INCORPORAT. REARMAMENT MANUAL. ALIMENTACIÓ
220V CA. MODEL: LTH4. MARCA: CONTROLLI.

BEVC1001

 €1,12U MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA:
CONTROLLI..

BEVC2204

 €8,05U MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA,
PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI,
MODEL: SRM/24

BEVC2205

 €1.469,94U DHMIBEVC2302

 €334,42U QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE211MBEVC2701

 €450,91U QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05BEVC2702

 €58,60H POSADA EN FUNCIONAMENT IQBEVWC800

 €56,32H PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE
GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI.

BEVWC801

 €65,49H PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA
DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA: CONTROLLI.

BEVWC802
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 €5,19u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de
diàmetre

BEW43000

 €5,25u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de
diàmetre

BEW44000

 €5,73u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de
diàmetre

BEW45001

 €5,99u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de
diàmetre

BEW46001

 €6,44u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de
diàmetre

BEW48000

 €18,98u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 150 mm

BEW4R100

 €9,35u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 100 mm

BEW4R300

 €14,16u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 125 mm

BEW4R400

 €23,79u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 175 mm

BEW4R700

 €28,61u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 200 mm

BEW4R800

 €13,80u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
superior

BEW51000

 €5,39u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

BEW52000

 €1,00u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament
tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de
gruix

BEY61600

 €134,58u Conjunt per a connexionat circuit d'emplenat, format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.

BEZ1PL04

 €5,65m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9
mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BF11H500

 €8,01m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4
mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BF11H700

 €9,19m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3
mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BF11H800

 €12,23m Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´. BF11H801
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 €8,15m Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1´´. BF11H802

 €6,21m Canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1/2´´. BF11H803

 €12,80m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BF11H900

 €18,02m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255

BF11HA00

 €23,12m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9
mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BF11HB00

 €33,46m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3
mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BF11HD00

 €1,85m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF526200

 €2,22m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF528200

 €4,10m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF529300

 €5,38m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52A300

 €6,98m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52B300

 €22,01m Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal
i de gruix 2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52E600

 €0,64m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A4200

 €1,38m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A5200

 €1,71m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A6200

 €5,82m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A7300

 €6,76m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A8300

 €13,90m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5AB400

 €0,86m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5B2200

 €0,74m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA16540
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 €0,43m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA17340

 €0,68m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA18340

 €3,03m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1E340

 €6,36m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1J340

 €14,07m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1M340

 €5,52m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de
gas de 63 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

BFB10601

 €0,28m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB14600

 €0,48m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16400

 €0,99m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB18400

 €3,15m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C400

 €11,15m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de
gas de 90 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

BFB1C601

 €0,78m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC14B00

 €0,77m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC14C00

 €1,29m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC15B00

 €1,27m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC15C00

 €2,10m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC16B00

 €2,08m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC16C00
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 €3,39m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC17B00

 €3,35m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC17C00

 €5,35m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC18B00

 €5,29m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC18C00

 €7,04m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC19B00

 €1.411,29u Col·lector de distribució construït amb canonada de
polipropile de 200mm. amb 8 entrades / sortides de PP63.
Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge.

BFC1NJS1

 €319,78u Col·lector de distribució construït amb canonada de
polipropile de 50mm. amb 3 entrades / sortides de PP40.
Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge.

BFC1NJS2

 €235,77u Col·lector de distribució construït amb canonada de
polipropile de 32mm. amb 3 entrades / sortides de PP25.
Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge.

BFC1NJS3

 €358,00u col·lector de de distribució construït amb canonada de
polipropilè Cu 40x42. Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35

BFC1NJS4

 €10,43u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca
de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C

BFM25530

 €14,69u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca
de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C

BFM25730

 €23,37u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C

BFM25930

 €1,57m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

BFQ3283A

 €1,69m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

BFQ3284A

 €4,46m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

BFQ32CCA
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 €5,22m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

BFQ32CEA

 €0,68m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3347A

 €0,89m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3349A

 €1,17m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ334BA

 €1,34m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ334CA

 €1,67m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ334EA

 €1,27m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3381A

 €2,04m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3386A

 €2,21m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3387A

 €2,68m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3389A

 €2,95m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ338BA

 €2,61m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A5A
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 €2,66m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A7A

 €3,19m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A9A

 €3,58m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33ABA

 €3,42m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33C6A

 €3,46m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33C7A

 €4,02m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33C9A

 €4,37m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33CBA

 €6,90m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33CGA

 €8,32m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33ECA

 €4,21m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11110

 €6,35m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11410

 €0,82u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a
soldar

BFW11520

 €1,74u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a
soldar

BFW11720

 €2,24u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a
soldar

BFW11820

 €3,59u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a
soldar

BFW11920
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 €9,00u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a
soldar

BFW11A20

 €12,00u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a
soldar

BFW11B20

 €22,00u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a
soldar

BFW11D20

 €1,18u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

BFW526B0

 €1,44u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

BFW528B0

 €1,81u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

BFW529B0

 €2,62u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

BFW52AB0

 €3,39u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

BFW52BB0

 €5,94u Accessori per a tub de coure 64 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

BFW52EB0

 €1,48u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A2B0

 €1,47u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A4B0

 €1,43u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A5B0

 €0,90u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A6B0

 €1,49u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A7B0

 €1,55u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A8B0

 €5,32u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5ABB0

 €1,38u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1640

 €2,14u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1740

 €3,07u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1840

 €24,06u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1E40

 €79,39u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1J40
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 €353,60u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1M40

 €2,46u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFWB1405

 €4,31u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFWB1605

 €9,35u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFWB1805

 €24,63u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

BFWB1962

 €33,37u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

BFWB1C42

 €42,24u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

BFWB1C62

 €0,81u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1420

 €0,93u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1520

 €1,66u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1620

 €3,61u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1720

 €5,80u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1820

 €7,99u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1920

 €5,52u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

BFWR1111

 €6,53u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

BFWR1141

 €0,15u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 3/4´´, soldat

BFY11520

 €0,29u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1´´1/4, soldat

BFY11720

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

BFY11820
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 €0,47u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 2´´, soldat

BFY11920

 €0,61u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

BFY11A20

 €0,80u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 3´´, soldat

BFY11B20

 €1,18u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 4´´, soldat

BFY11D20

 €0,17u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A600

 €0,19u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A800

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A900

 €0,26u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5AA00

 €0,33u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5AB00

 €0,75u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 64 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5AE00

 €0,47u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CK00

 €0,90u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CL00

 €0,99u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CN00

 €1,43u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CP00

 €1,53u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CQ00

 €1,79u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CR00

 €2,70u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5CV00
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 €0,08u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1640

 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1740

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1840

 €0,72u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1E40

 €1,51u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1J40

 €3,65u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1M40

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB1405

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB1605

 €0,06u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB1805

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

BFYB1962

 €0,47u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

BFYB1C42

 €0,69u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

BFYB1C62

 €0,42u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

BFYB3942

 €0,08u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

BFYC1420

 €0,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

BFYC1520

 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

BFYC1620

 €0,29u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

BFYC1720
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 €0,37u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

BFYC1820

 €0,44u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

BFYC1920

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix

BFYQ3020

 €0,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

BFYQ3040

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

BFYQ3060

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

BFYQ3080

 €0,27u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix

BFYQ3090

 €0,65u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR1111

 €0,76u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR1141

 €104,31u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09

BG11CA30

 €1,11u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb
grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151411

 €5,28u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment

BG151532

 €79,19u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

BG153K32

 €438,52u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i
160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra
de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

BG1PUA16

 €0,55m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212510

 €0,71m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212710
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 €1,46m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212910

 €2,97m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212B10

 €3,73m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG21H810

 €0,53m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22H510

 €0,73m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22H710

 €0,97m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22H810

 €1,10m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

BG22TD10

 €2,65m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TL10

 €2,32m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, per a roscar

BG23R710
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 €12,61m Safata perforada Unex 60x150 en U23X, per al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes
20J; dissenyada per treballar en condicions de plena
càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas
d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador
de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta
rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i
intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.,
ref. 66150 de la serie Safata aïllant 66

BG2C20F0L6VU

 €14,39m Safata perforada Unex 60x200 en U23X, per al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes
20J; dissenyada per treballar en condicions de plena
càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas
d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador
de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta
rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i
intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics.,
ref. 66200 de la serie Safata aïllant 66

BG2C20G0L6W7

 €8,05m Tapa Unex 150mm en U23X, per cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció
IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845., ref. 66152 de la
serie Accesoris per a Safata aïllant 66

BG2Z10E0L6VW

 €9,33m Tapa Unex 200mm en U23X, per cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció
IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada
60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada 100mm)., ref. 66202 de
la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 

BG2Z10F0L6W9

 €0,84m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312320

 €1,22m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312330

 €1,65m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312340
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 €2,29m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312350

 €3,38m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312360

 €32,02m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
3 x 95/ 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG3124C0

 €1,79m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG312630

 €2,60m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG312640

 €3,65m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG312650

 €5,44m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG312660

 €12,40m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG312680

 €34,55m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG3126A0

 €0,37m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció
1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG315120

 €0,66m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG315130

 €3,24m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35
mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319190

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
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 €0,88M Cable manguera parell trenat i apantallat, de color vermell i
coure polit flexible, classe 1, de 2x2'5 mm², amb funda
d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat de 0'5 mm²,
resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i
baixa corrosivitat.

BG3K1161

 €77,35u Caixa mec.central.,plàstic,3fileres,p/4 presa corrent(2P+T), 3
presa RJ-45 Cat. 6A

BG61CEF8

 €32,75u Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/2 presa corrent(2P+T)
1presa RJ-45 Cat.6A

BG61CEF9

 €183,24u Caixa manteniment, d'ABS,preu mitjà, superf.presa corrent
(2P+T), 16A presa cetac (3P+N+T), 16A

BG61CM01

 €3,90u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu mitjà, per a encastar

BG621192

 €13,20u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb
enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar

BG621A72

 €4,14u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu mitjà, per a encastar

BG621G92

 €4,58u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà,

BG62D19J

 €1,72u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitjà

BG63B152

 €8,41u Presa de corrent schuko, de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), de 16 A i 250 V, amb dispositiu
de seguretat incorporat + Tapa per a presa de corrent tipus
schuko amb dispositiu de seguretat MEGA, de color vermell
racing,ref. 18524 + ref. 22724-RB de BJC

BG631156IIR4

 €47,45u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, per a encastar

BG731182

 €54,75u Int.detect.mov.,tipus
univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu
mitjà,superficie

BG73DTE2

 €2.474,27U Subquadre SQ-BU-PS2BGA1Q0B3

 €3.483,43u Subquadre SQ-SCBGA1Q0S1

 €1.118,68U Subquadre SQ-PS3BGA1Q0S2

 €5.892,45U Subquadre SQ-PS2BGA1Q0S3

 €1.523,12U Subquadre SQ-PS1BGA1Q0S4

 €1.480,54U Subquadre SQ-P1BGA1Q0S5
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 €1.543,28U Subquadre SQ-P2BGA1Q0S6

 €1.419,11U Subquadre SQ-P3BGA1Q0S7

 €2.437,54U Subquadre SQ-PCBGA1Q0S8

 €13.118,64u Quadre general de distribució QGDBGA10Q001

 €10,80u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

BGD12220

 €26,31u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

BGDZ1102

 €12,00u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €0,15u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €1,47u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 150 mm
d'amplària

BGW2108E

 €1,77u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm
d'amplària

BGW2108F

 €0,24u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,35U Part proporcional d´accessoris per a conductors de seguretat
autoextingibles

BGW3K000

 €0,41u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,43u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €7,83u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants
de PVC de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

BGY210E2

 €9,98u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants
de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

BGY210F2

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €3,96u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €228,04u Llumenera decorativa modular,alumini,175,5x7,8cm,23W
LED,2216lm,IP42,no regulable,col.encast.

BH22LA23

 €52,12u Downlight
encast.led,formacirc.,pot=25W,efic.llumin.=82lm/W,equip
elèc.no regulable,aïllam.cl

BH2LSI25
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 €212,76u Llumenera aplic, DISANO mod Oblò 2.0 o equivalent amb
leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de
potència, de diametre 28cm, amb equip d'encesa inclos,
doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP
65,munt.superf. param.vert.

BH32LA21

 €229,22u Llumenera aplic banyador de paret, LED de 18W, munt.
superf. param. vert.

BH32LA22

 €38,93u Llum d'emergència amb làmpada ledBH61RC80

 €23,67u Caja estanca IP66 IK10. Apta para exteriores bajo cubierta.BH61RC81

 €8,04u Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en
techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera, chapa y
escayola.

BH61RC82

 €62,39u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular
40mm, preu alt, col·locat encastat

BH61RC83

 €62,39u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular
40mm, preu alt, col·locat encastat

BH61RC84

 €72,80u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 150 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb carcasa i difusor estancs fabricats en
pilicarbonat, preu alt, col·locat superficial

BH61RC85

 €105,70u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

BH61RC9A

 €86,59u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

BH61RH9A

 €3,92u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

BH6ZCR00

 €27,37u Llumenera estanca cubeta plàst. 1x8W
LED,polièst.,IP-65,munt.superfic

BHB1S226

 €40,05u Llumenera estanca cubeta plàst. 1x28W
LED,polièst.,IP-65,munt.superfic

BHB1S227

 €7,45u Làmp. tub LED 8W IRC=80 60cmBHB1ST08

 €14,25u Làmp. tub LED 28W IRC=80 150cmBHB1ST28

 €686,70u Tira de LED 16W/m IP65 1343lm/mBHB3LA24
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 €89,11u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h,
de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de
potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i
grau de protecció IP65

BHB5AH51

 €190,26u Llumenera antivandàl.,balisa LED 4,8W IP65 IK10.,alumini.,
45cm

BHNHLA25

 €1.563,96U Llumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000KBHNHSL01

 €1,00u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic,
muntats superficialment

BHW32000

 €3,15u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

BHWB1000

 €182,24U Lavabo mural de porcellana vitrificada tipus meridian de la
casa roca o equivalent, de dimensions 650x530, incló s sifó
ampolla d'acer inoxidable, tap amb cadeneta, 

BJ13B113

 €245,54u Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

BJ14BB13

 €213,00ut Bastidor metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb
polièster, com a suport de vàter suspès i fluxor, per encastar
en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 395 mm
d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot ancoratges,
colze de desguàs de 110 mm de diàmetre i elements de
connexió.

BJ14UE10

 €145,60u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu mitjà, per a encastar

BJ18D21C

 €114,80ut Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. 

BJ1AKRQQ

 €14,78u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col·lectius

BJ1ZQ000

 €5,80kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

BJ1ZS000

 €61,50ut Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt. 

BJ1ZUP5D

 €70,48u Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

BJ22113A

 €35,26u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

BJ229116

 €6,92u Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà

BJ22R130

 €24,88u Ruixador fix, d'aspersió fixa, antirrobatoriBJ22U020
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 €6,61u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible,
sintètica, preu mitjà

BJ22X930

 €114,14u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

BJ23513A

 €68,70u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

BJ28513G

 €18,97u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada
de 1/2´´

BJ2981C1

 €69,40u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una
peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat
500 c.c.

BJ42U020

 €134,49u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

BJ43U005

 €86,53u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U001

 €136,93u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600
mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de
nilò

BJ46U002

 €244,53u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U003

 €343,12u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb
banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de nilò

BJ46U004

 €12,72u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm

BJ4ZU015

 €3.459,65u Equip de descalcificació ROSMAGUA o equivalent model
RS -RFP-MG175. Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de
uns  40º Fr. com a màxim de duresa  :  20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal : 1.500 mm x
1.000  mm   - Alçada : 1.910 mm  +  500 mm lliures.- 

BJ62U011

 €8,47u Tovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast de 1,8 a
3,5m, ajustable de 90º a 210º, pressió de treball recomanada
de 2.1 a 3'8 atm, cabals de 29,4 l / ha 106,2 l / h .Rosca
adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. 

BJAARB11

 €8,47u Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, abast de 2,4 a
4,6m, ajustable entre 90 º i 210 º, pressió de treball
recomanada de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36L / ha 120L / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

BJAARB12
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 €8,47u Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular
central, abast de 1,5x 9 m, pressió de treball recomanada de
2 a 3'75 atm, cabals de 85L / ha 117L / h .Rosca adaptable a
cossos de difusors de difusors rosca mascle. 

BJAARB13

 €8,47u Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular
cantonada esquerra, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball
recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

BJAARB14

 €8,47u Tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular
cantonada dreta, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball
recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

BJAARB15

 €2,28u Cos de difusor HUNTER PROS-04 o equivalent, altura
d'elevació 10 cm. Alçada total 15,5 cm. Cabal d'0,05-1,25 m3
/ h. Interval de pressions entre 1 i 4,8 bar. Broquet
intercanviable i adaptable a tots els models de toveres
femella de 1/2 ´´. 

BJAARB16

 €37,30u Sistema de reg radicular, amb una alçada de cilindre enterrar
de 46 cm, diàmetre d'exposició de 7,6 cm. Amb inundador
instal·lat de 57 l / h, colze articulat de 30 cm premuntat amb
sortida de rosca mascle de 1/2 ´´. 

BJAARB17

 €160,30u Hdrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME.BJAARB18

 €1.550,49u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà

BJAB1F20

 €115,23u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a la
bateria o al ramal

BJM12407

 €377,52u Consola de programació via radio HUNTER o equivalent
WVP-I, Dimensions 7,6 x 29 x5,1 cm. Temps per estació:
0-240 minuts en increments d'1 minuto.Horas d'arrencada: 9
per dia. Hores d'arrencada esglaonades. Arrencada manual i
avanç de botón.Frecuencia de treball: 868 MHz. Compatible
amb els sensors.

BJSARB08

 €246,84u Unitat de control d'1 estacions HUNTER o equivalent
WVC-100-I, Per a instal·lació dins d'arqueta. Compartiment
de pila doble amb dos juntes estanques, IP-68. Dimensions:
Ø8,25 x 12,7 alt. Comunicació via rasdio.Funcionamiento
amb solenoides latch DC de 9 volts. 

BJSARB09

 €18,54u Electrovàlvula HUNTER PGV-100G-B-9 V o equivalent, Ø1
´´, rosca femella, de PVC, amb alimentació del solenoide de
9 V. Configuració en línia. Cabal d'0,23-6,81 m3 / h. Per
pressions de 1,38-10,34 bars. Possibilitat d'arrencada
manual mitjançant el solenoide.

BJSARB10

 €330,30u Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana
A de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula
d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat de fuita,
embridat

BK211390
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 €69,41u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla

BK234210

 €97,49u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla

BK235210

 €105,42u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

BK611190
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 €26.822,00ut Actualització del ascensor amb els treballs necessaris
perquè l'ascensor tingui les dimensions corresponents a un
Ascensor Adaptat, amb una cabina de 1.100 x1.600 mm i
portes de pas lliure 800 x 2.000 mm, contemplan les
següents treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes
metàl·liques automàtiques per a l'interior del camarín,
acabada en acer inoxidable, amb contactes elèctrics de
presència, finals de carreres i altres elements per a la seva
obertura i tancament automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme
d'obertura avançada mitjançant un patí retràctil especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament,
muntatge i adaptació de noves portes automàtiques en els
pisos, de tres fulls telescòpiques de pas lliure 800x2.000 mm,
acabades en acer inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys
electromecànic, contactes de plots arrencadables i contactes
independents per al circuit de maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al
contenidor, preparar els ploms a les altures les noves guies,
a la part superior i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T
per al camarín, que estarà situat al recinte de l'ascensor,
amb els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la
cabina, muntatge de la instal·lació elèctrica de cabina, així
com el sistema de falques i afluixament de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb
característiques similars a l'actual, 3 panells de fòrmica en
color, muntat sobre aglomerat cru decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb
metacrilat translúcid, equip i dos tubs de leds, amb equip
directe a 220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous
ramals de cables d'acer amb els seus accessoris,
desmuntatge dels cables instal·lats existents i col·locació i
muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de
velocitat instantani amb els seus contactes elèctrics de
desconnexió de la maniobra en cas d'accionament.
Subministrament i muntatge del cable d'acer per a
l'accionament de el nou limitador i connectar-lo a
l'mecanisme de paracaigudes de l'cambril. Subministrament i
instal·lació en la part inferior de l'recorregut d'una politja de
reenviament de cables amb pes de ferro perquè el cable

BL31U134
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estigui degudament tensat, i d'un contacte elèctric de
desconnexió de la maniobra en cas d'afluixament o
trencament del cable d'acer d'accionament . Una vegada que
es trobi completament instal·lat, comprovar correcte
funcionament de tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un
dispositiu de protecció de portes, constituït per una banda de
raigs infrarojos que impedeix l'accionament de les portes
mentre existeixi algun obstacle en el seu recorregut. El
detector produeix una cortina de raigs entrecreuats que
protegeixen el pas de la porta

 €1.820,00ut Desplaçar els components de l'actual sala de màquines fins
al nova cambra de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre
de maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la
central oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió

BL31U135

 €49,00u Detector de fum òptic, detecció analògica amb algorismes de
processament dels senyals captats pel detector, per a focs
d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora
funcions de test manual i automàtic i adreçament manual
decádico, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i
sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de
cobertura màx. 60-80 m2. 

BM112121

 €158,11u Mòdul control direccionable, amb 6 circuits de sortida en
forma de relé. 

BM112123

 €45,90u Mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d'entrada
supervisat per a la monitorització d'equips d'alarma o de
senyals tècniques que disposin de contacte lliure de tensió. 

BM112124

 €338,16u Subm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc
IP55 (sonda catalítica) per a gas Metà. S'inclou mòdul i p.p.
de material auxiliar de muntatge.

BM112125

 €83,35u Mòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d' entrada per la
supervisió de senyals analògiques de 4-20 mA procedents
de detectors de gasos inflamables o tòxics. Incorpora
direccionament decàdic (1-99) i es connecta directament al
llaç de comunicacions analògiques, ocupant 3 direccions
consecutives de detectors. Inclou caixa de plàstic per a
muntatge en superfície. Requereix alimentació auxiliar de 24
Vcc 22 mA (mòdul) + detector de gas. Dimensions en mm:
125 (ample) x 85 (alt) x 60 (fons).

BM112126

 €38,56u Retenedor per a porta talla-focs de 50 kg/445N. Amb placa
ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip
actua quan es deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. 

BM112128
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 €53,02u Detector tèrmic d'alta temperatura 78º, analògic, per a
ambients on existeixen canvis bruscos de temperatura en
certs períodes de temps, amb funcions de test manual,
automàtic i adreçament decádico (01-99), amb dos leds per a
la indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb
aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx. 20-30 m2. 

BM112521

 €1.505,70u Sum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica
NOTIFIER o equivalent ref. ID3002, de 2 llaços no ampliable.
Compleix normativa europea EN-54. Sistema compacte amb
font d'alimentació de 3 A incorporada i capacitat de 2 llaços
de detecció intel · ligent, 4 circuits d'entrada i sortida
configurables i programables i 2 circuits de 24 Vcc per a
alimentació d'equips extermos. Inclou els algorismes AWACS
per realitzar la gestió i el control dels sensors làser VIEW de
detecció ultra ràpida. S'inclouen dues bateries PS-1212 de
12V. 12 Ah, material auxiliar de muntatge, programació i
posada en funcionament.

BM12A041

 €78,20u Sirena exterior, bitonal òptic-acústica de color vermell amb
rètol de ´´FOC´´, potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC,
330 mA. 

BM132313

 €41,90u Sirena interior analògica de color vermell. Baix consum: 5.5
A. 102 dBA. Amb aïllador incorporat. 

BM132314

 €41,82u Polsador d'alarma rearmable direccionable per a sistema
analògic intel · ligent. Adreçament simple mitjançant
interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure
l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament
mitjançant clau. 

BM1421D3

 €318,70u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i
alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma (
polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a
col·locar encastada i en posició vertical

BM237BBG

 €763,13u Kit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54 i EN12094.
inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base
de muntatge.

BM241A22
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 €2.161,33u Cilindre modular de 80 litres de capacitat FORCE 500 SEVO
SYSTEMS o similar, soldat, amb acabat RAL 3002, certificat
TPED, equipat amb disc de ruptura, vàlvula de manteniment,
tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb
tap de seguretat davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa
pressió UL / FM / CE, amb carcassa de protecció contra
cops. C / NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a
cilindre. connexió NPT

BM241A23

 €45,58u Agent extintor carregat i pressuritzat carregat a fàbrica.BM241A24

 €68,23u Difusor lateral 180º 1´´ BM241A25

 €44,48u Difusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

BM241A26

 €37,60u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €71,35u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511

 €34,14u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €2.726,32u Parallamps 54 m de radiBM91IN11

 €307,44u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de
la intensitat de corrent

BM9AU001

 €29,24u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb
sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02

BMD1U142

 €6,20u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge
superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla
de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb
contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6

BMD2U210

 €308,84u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat
de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a
4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena
interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable
mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat,
alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1

BMD3U020

 €0,49m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2BMD62420



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,76u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 ABMDAU010

 €148,90u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies
i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat, protecció de
tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable,
grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-3

BMDCU110

 €22,82u Pany elèctric de clau tubular, per a muntar a caixaBMDW100C

 €300,78u Kit teclat BMDWPF02

 €3,92u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

BMSB3150

 €0,37u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,68u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000

 €0,62u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €0,59u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €1,47u Part proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

BMY24000

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €3,08u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

BN111540

 €3,74u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

BN111550

 €5,42u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

BN111560

 €11,59u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

BN111580

 €3,19u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt

BN314720

 €23,20u Subm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033.BN314721

 €4,43u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt

BN315720
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 €7,31u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt

BN316720

 €11,36u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt

BN317720

 €16,38u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt

BN318720

 €22,88u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

BN421690

 €36,52U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA FEMELLA 1/2´´ PN16.
KVS 1,5. DP 250 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE
TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA
D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 15 SM. MARCA:
CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

BN71C101

 €40,49U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16.
KVS 2,5. DP 100 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE
TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA
D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 20 SM. MARCA:
CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

BN71C102

 €40,01U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16.
KVS 4,8. COS DP 60 KPA. EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE
TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA
D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 25 SM. MARCA:
CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

BN71C103

 €447,06U VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR
PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1 1/2´´ PN16.
COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA
ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES
BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10
A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA
DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 22
M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA
<0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24
VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG
SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT
65 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC.
SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ.
COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. MODEL:
VMB6MVB56. MARCA: CONTROLLI.

BN71C507
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 €12,07u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN811590

 €16,47u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN8115A0

 €25,03u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN8115B0

 €4,63u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN811670

 €66,27u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 250 (per a tub de
250 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal ,
cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM)

BN8L35H0

 €45,82u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de
buidat

BNC11010

 €51,24u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

BNC11020

 €59,29u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i
Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

BNC11030

 €128,84u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de
buidat

BNC11060

 €693,51u Vàlvula mescladora termostàtica TOUR ANDERSSON o
equivalent sèrie TA-MATIC 3400, DN-32. Cos de bronze,
PN-10, connexió roscada i amb via de recirculació. 

BNC11062

 €5,93u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

BNE15300

 €15,28u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre

BNE17300

 €20,09u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre

BNE18300

 €31,39u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

BNE19300
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 €59,12u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS,
amb cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 15 mm de diàmetre nominal, amb
vàlvula de regulació de la temperatura

BNF11B05

 €3,48u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar,
120°C de temperatura màxima

BNF51621

 €5,77u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

BNG1U030

 €35,04u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

BNG1U050

 €72,56u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

BNG1U060

 €164,60u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

BNG1U070

 €205,40u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

BNG1U080

 €104,29u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas
natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230
V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima
de 350 mbar

BNG6A244

 €165,56u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas
natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230
V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de
350 mbar

BNG6A264

 €1.446,40u Bomba inline doble de rotor seco. Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.

BNL11254

 €1.812,08u Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec WILO Vero
Twin mod. DPL 32/125-1'1/2. Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material
auxiliar de muntatge.

BNL11256
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 €1.386,38u Bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regulació
electrònica WILO o equivalent mod. YONOS Maxo 45 /
0'5-16. característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.

BNL11257

 €916,80u Bomba circuladora simple de rotor humit WILO o equivalent
mod. TOP-Z 25/10 EM. Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)

BNL11258

 €48,59u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60),
guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA

BP11AG10

 €15,14u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de
freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i
plàstic ASA

BP11F100

 €99,07u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix,
de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 85 cm de
diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus
univeral de 4 sortides

BP11P3A0

 €2.551,97u Equip capçaleraBP12TE01

 €13,51u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

BP141222

 €137,47u Derivadors BP15TE02

 €24,29u Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix

BP1ZS15E

 €118,67u Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs
d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix
reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m d'alçària

BP1ZSB71

 €10,49u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat de 35 mm
de diàmetre i 1,5 mm de gruix

BP1ZSQ04

 €35,70u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana
un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel suport de
recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat
amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als extrems

BP1ZY140

 €45,34u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana
una torreta de 9 m d'alçària com a màxim, format pel suport
de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i
atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als
extrems

BP1ZYB70

 €2,66u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret el suportBP1ZYL00

 €1.333,78u Sistema de videoporter, munt.BP22PF98
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 €11.377,77u Sistema Pacient-InfermeraBP23ALD1

 €2,20m Cable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de
cables, de secció 0,51 mm2 cada un

BP271200

 €503,30u Amplificador de potència 120W col.BP31PF56

 €474,91u Amplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM.
col·locat

BP31PF62

 €1.447,78u Controlador 240 W + Micròfon EmergènciaBP32PF01

 €173,82u Pupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb
micro omnidireccional amb flexo, senyal d'avís tipus
ding-dong,capacitat de donar missatges d'1 a 5 zones de
forma simultànea, amb selecció de la zona per teclat
numèric, amb un màxim de 100 zones, display de nombre de
zones trucades, polsador per a enviar missatges amb
indicador lluminós

BP331001

 €37,44u Altaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta,
potència 3 W (rms), pressió acústica de 91 db a 3W i 1m, de
color blanc

BP351020

 €0,87m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de
coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm

BP413320

 €0,87m Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de
coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb una impedància de 75 Ohm

BP415420

 €0,88m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

BP434650

 €0,88m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

BP434A50

 €6,89u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

BP43C430

 €0,27m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2,
aïllament plàstic lliure d'halògens

BP49U010

 €14,15u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per
a encastar

BP7311E2

 €2.510,00u Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x600x600mm,1
comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,desmunt.,co

BP74RA45
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 €135,07u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma
IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i
WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE
802.3 af/at, per a ús interior

BP7EW100

 €76,80u Càmera fixa p/CTTV,B/N, CCD1/3'',res=420
lin,>=0,1lux,(F1.2),C/CS, 230Vac,AES,DC-Iris,muntada

BPA1TL51

 €173,54u Monitor LCD
19'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA

BPA6TL20

 €288,20u Videogravador Tri-hibrid 4 canalsBPACTL47

 €275,00Ut Banc realitzat amb estructuta de suport i recolzabraços de
pletines d'acer plegades i soldades, acabades pintades, i
seient i respatller format per llistons de fusta tropical, de 175
cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb fixacions
mecàniques.

BQ11GU10

 €55,91u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

BQ21BC60

 €284,00Ut Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

BQ31D220

 €25,54u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a
connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de
sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €124,85u Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, per a
muntar superficialment

BQ42FE15

 €80,81m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de
gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària

BQ512K50

 €275,00Ut Moble baix amb una pica, de dimensions total 120x60x90
xm, format per dos moduls amb una porta batent cada
módul., acabat tot el conjunt amb panell fenòlic de 8 mm de
gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot
segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt
col.locat i acabat. (no inclou la pica)

BQ544410

 €320,00Ut Conjunt de mostrador de 175 cm de llargada i 40 cm
d'amplada, amb un frontal de 20 cm, format per estructura
metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent
ancorada a paret amb fixacions mecàniques, acabat en la
seva part superior amb un taulell de dm de 20 mm de gruix
hidrofug, i revestit segons planos en la seva part superios i
faldons per panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat
rugós surf, segons carta de colors. tot segons plànols i
detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador col.locat i
acabat.

BQ54UT12

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €322,00ut Formació de armari de bie, de dimensions aproximades
60x220x30 cm, amb la part central oberta per encaixar la
caixa de la bie, una tarja superior fixa i en la part inferior una
porta d'una fulla batent de 60x100 cm, amb sistema
´´toca-toca´´, tot el conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8
mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors,
inclou estructura de suport, mecanismes i tots els elemenst
necessaris per deixar l'unitat acabada. tot segons plànols i
detalls de projecte.

BQ54UT15

 €8,50m2 Cortina separadora, amb rail d'alumini, col.locada amb
fixacions mecániques. 

BQ54UU01

 €87,28u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm
d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de
42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols

BQBA0144

 €6,52kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,68Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) grBR3B6000

 €36,87m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

BR3P2110

 €28,80Ut Subministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a
18 cm, amb arrel nua

BR43AA01

 €2,50kg HeuraBR4U1110

 €3.498,89UN CABLEJATBU24CA01
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 €77,33m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19600/R 22,440000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19600 20,19600
Maquinària:

1,29600/R 2,880000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29600 1,29600
Materials:

0,277201,540000,180B0111000 =xAiguam3
11,3490017,460000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
28,4735018,370001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima

20 mm, per a formigons
t

15,53250103,550000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

t

Subtotal... 55,63220 55,63220

0,201961,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,32616

77,32616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,26m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,68400/R 22,440001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,68400 24,68400
Maquinària:

1,06800/R 1,780000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06800 1,06800
Materials:

0,277201,540000,180B0111000 =xAiguam3
10,3155015,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
24,3660015,720001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
t

23,29875103,550000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,25745 58,25745

0,246841,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,25629
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84,25629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,56m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,44000 22,44000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
29,6322017,030001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

Subtotal... 50,65020 50,65020

0,224401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,56060

74,56060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,86m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,44000 22,44000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
27,7589017,030001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,88750103,550000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

Subtotal... 53,95440 53,95440

0,224401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,86480

77,86480COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €89,45m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,44000 22,44000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
25,8856017,030001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,34900103,550000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

Subtotal... 65,54260 65,54260

0,224401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,45300

89,45300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,02m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i
15 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,44000 22,44000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
25,2044017,030001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
46,59750103,550000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

Subtotal... 72,10990 72,10990

0,224401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,02030

96,02030COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €160,16m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,56200/R 22,440001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,56200 23,56200
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
26,0559017,030001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 135,07390 135,07390

0,235621,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 160,16202

160,16202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,05m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,56200/R 22,440001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,56200 23,56200
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
23,5014017,030001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,34900103,550000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

41,800000,22000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 104,95840 104,95840

0,235621,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,04652

130,04652COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €90,91m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D0712641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,44000 22,44000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
27,7589017,030001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,88750103,550000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

13,050001,450009,000B0814030 =xAdditiu hidròfug per a morter i formigókg

Subtotal... 67,00440 67,00440

0,224401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,91480

90,91480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,56m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0714641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,44000 22,44000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,308001,540000,200B0111000 =xAiguam3
27,7589017,030001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,88750103,550000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

0,695001,390000,500B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma une-en 934-3

kg

Subtotal... 54,64940 54,64940

0,224401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,55980
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78,55980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,39m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3D07AA000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,85000 10,85000
Materials:

0,508201,540000,330B0111000 =xAiguam3
34,17150103,550000,330B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

7,750001,550005,000B7C100N0 =xEscumant per a formigó cel·lularkg

Subtotal... 42,42970 42,42970

0,108501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,38820

53,38820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,84m3 Pasta de guix b1D07J1100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
21,70000/R 21,700001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 21,70000 21,70000
Materials:

0,924001,540000,600B0111000 =xAiguam3
96,000000,12000800,000B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

Subtotal... 96,92400 96,92400

0,217001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,84100

118,84100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12995/R 25,990000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,11535/R 23,070000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,24530 0,24530
Materials:

0,012441,220000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,672000,640001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2
kg
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Subtotal... 0,68444 0,68444

0,002451,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93219

0,93219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50Kg De capa base epoxi incolora mastertop 1200 polykit de
degussa construction chemicals o similar, consistente en la
mezcla de el componente mastertop 1200 a3i, el
componente mastertop 1200 b4 y el árido de cuarzo
mastertop f1 sin incluir la aplicación.

D894BTT1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,459270,810000,567B894AA10 =xÀrid de quars mastertop f1Kg
2,385248,580000,278B894S020 =xSistema polykit mastertop 1200 a3iKg
1,6569510,690000,155B894S040 =xSistema polykit mastertop 1200 b4Kg

Subtotal... 4,50146 4,50146

COST DIRECTE 4,50146

4,50146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,20Kg De sellado epoxi transparente mastertop 1200 polykit
tixotropado de degussa construction chemicals o similar,
consistente en la mezcla de el componente mastertop 1200
a3i, el componente mastertop b4 y el agente tixotropante
mastertop f14, sin incluir la aplicación.

D894BTT3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,0796246,940000,023B894E030 =xAgent tixoptropant mastertop f14Kg
5,388248,580000,628B894S020 =xSistema polykit mastertop 1200 a3iKg
3,7308110,690000,349B894S040 =xSistema polykit mastertop 1200 b4Kg

Subtotal... 10,19867 10,19867

COST DIRECTE 10,19867

10,19867COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,96m³ Transport i descàrrega a magatzem municipal o lloc indicat
per direcció d'obra de diferents materials. 

D3R3IN3 Rend.: 5,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,32800/R 56,640001,000C1505IN1 =xDúmper de 3 eixosh
2,91950/R 58,390000,250C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 14,24750 14,24750

0,000003,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,24750
0,712385,00%DESPESES INDIRECTES

14,95988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,78m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, ha-30/b/20/iiia i de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

E459UT01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,64106/R 25,990000,294A0122000 =xOficial 1a paletah
25,51920/R 21,700001,176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,16026 33,16026
Materials:

95,3295090,790001,050B065EJ1B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa+Qa

m3

Subtotal... 95,32950 95,32950

0,829012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,31877
6,465945,00%DESPESES INDIRECTES

135,78470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,51kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats ap500 s d'acer en barres corrugades b500s
de límit elàstic >= 500 n/mm2

E4B93000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25990/R 25,990000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,23070/R 23,070000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,49060 0,49060
Materials:

0,012201,220000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,94439 0,94439
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0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,44235
0,072125,00%DESPESES INDIRECTES
1,51447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

E4B9M688 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57178/R 25,990000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,50754/R 23,070000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,07932 1,07932
Materials:

0,021961,220000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
2,040001,700001,200B0B34254 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20

cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 2,06196 2,06196

0,016191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,15747
0,157875,00%DESPESES INDIRECTES
3,31534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,82m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

E4LM1A20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11880/R 25,990000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
5,53680/R 23,070000,240A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,65560 8,65560
Materials:

18,6660018,300001,020B4LM1A20 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima,
pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

m2

Subtotal... 18,66600 18,66600

0,129831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,45143
1,372575,00%DESPESES INDIRECTES

28,82401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,05m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i
gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

E83F3003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,93810/R 25,990000,190A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
1,38420/R 23,070000,060A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,32230 6,32230
Materials:

2,325009,300000,250B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
4,992604,710001,060B0CC1310 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb

vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
m2

0,522691,310000,399B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,079800,040001,995B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 7,92009 7,92009

0,094831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,33722
0,716865,00%DESPESES INDIRECTES

15,05409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,81m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40
cm, fixats directament amb guix amb additius

E83Z1741 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
1,15350/R 23,070000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,75250 3,75250
Materials:

3,202500,610005,250B05D7030 =xGuix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma
UNE-EN 14496

kg

3,286710,940003,4965B83ZA700 =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

m

Subtotal... 6,48921 6,48921

0,056291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,29800
0,514905,00%DESPESES INDIRECTES

10,81290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.463,47U DELTA DAC-1146EEV3CD03 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
49,95960/R 26,860001,860A012M000 =xOficial 1a muntadorh
42,91020/R 23,070001,860A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 92,86980 92,86980
Materials:
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850,00000850,000001,000BEV3CD03 =xCONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D'

INSTAL.LACIONS, AMB 11 ENTRADES UNIVERSALS, 4
SORTIDES ANALOGIQUES i 6 SORTIDES DIGITALS.
ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DAC-1146. MARCA:
CONTROLLI/DELTA.

U

450,91000450,910001,000BEVC2702 =xQUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05U

Subtotal... 1.300,91000 1.300,91000

COST DIRECTE 1.393,77980
69,688995,00%DESPESES INDIRECTES

1.463,46879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.051,53U DELTA DAC-1180EEV3CD05 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
49,95960/R 26,860001,860A012M000 =xOficial 1a muntadorh
42,91020/R 23,070001,860A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 92,86980 92,86980
Materials:

457,68000457,680001,000BEV3CD05 =xCONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D'
INSTAL.LACIONS, AMB 4 ENTRADES UNIVERSALS Y 4
SORTIDES ANALOGIQUES. ALIMENTACIÓ A 24 VCA.
MODEL: DFM-440. MARCA: CONTROLLI/DELTA.

U

450,91000450,910001,000BEVC2702 =xQUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05U

Subtotal... 908,59000 908,59000

COST DIRECTE 1.001,45980
50,072995,00%DESPESES INDIRECTES

1.051,53279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70U INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A
ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI..
INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

EEVC2204 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26860/R 26,860000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,23070/R 23,070000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,49930 0,49930
Materials:

1,120001,120001,000BEVC2204 =xMÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA:
CONTROLLI..

U

Subtotal... 1,12000 1,12000

COST DIRECTE 1,61930
0,080975,00%DESPESES INDIRECTES
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1,70027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,98U SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE
AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A
CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

EEVC2205 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26860/R 26,860000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,23070/R 23,070000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,49930 0,49930
Materials:

8,050008,050001,000BEVC2205 =xMÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA,
PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI,
MODEL: SRM/24

U

Subtotal... 8,05000 8,05000

COST DIRECTE 8,54930
0,427475,00%DESPESES INDIRECTES
8,97677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,74u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

FDB37460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,28950/R 25,990001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
22,78500/R 21,700001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 50,07450 50,07450
Materials:

15,4258963,040000,2447B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

m3

73,500000,9800075,000B9B11100 =xLlambordí granític de 18x9x12 cmu

Subtotal... 88,92589 88,92589

0,751121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,75151
6,987585,00%DESPESES INDIRECTES

146,73908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,67m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4

FDD1A529 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

120,77553/R 25,990004,647A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
100,83990/R 21,700004,647A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 221,61543 221,61543

Materials:
0,009241,540000,006B0111000 =xAiguam3
1,68787103,550000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

21,591360,18000119,952B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1

u

22,88819130,046520,176D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 46,17666 46,17666

3,324231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 271,11632
13,555825,00%DESPESES INDIRECTES

284,67214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,46u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

FDDZ51D9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,30700 14,30700
Materials:

2,780002,780001,000BDDZ51D0 =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

u

1,23544130,046520,0095D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,01544 4,01544

0,214611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,53704
0,926855,00%DESPESES INDIRECTES

19,46390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €232,50u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

FDDZAHB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65590/R 25,990000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,89700/R 21,700000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,55290 19,55290
Materials:
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1,1466832,120000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,

de designació (g) segons norma une-en 998-2
t

200,44000200,440001,000BDDZAHB0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 201,58668 201,58668

0,293291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 221,43287
11,071645,00%DESPESES INDIRECTES

232,50452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,43m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2148251 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

138,33750/R 21,700006,375A0140000 =xManobreh

Subtotal... 138,33750 138,33750

2,075061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,41256
7,020635,00%DESPESES INDIRECTES

147,43319COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

K4445115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84544/R 26,420000,032A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,39372/R 23,160000,017A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,23916 1,23916
Maquinària:

0,09952/R 3,110000,032C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,09952 0,09952
Materials:

0,960000,960001,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,96000 0,96000

0,030982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,32966
0,116485,00%DESPESES INDIRECTES
2,44614COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,09kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

K44Z5A25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32100/R 26,420000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh
1,15800/R 23,160000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2,47900 2,47900
Maquinària:

0,15550/R 3,110000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,15550 0,15550
Materials:

1,220001,220001,000B44Z5A2A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,22000 1,22000

0,037191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,89169
0,194585,00%DESPESES INDIRECTES
4,08627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,48m3 Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents
industrialitzats hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500
kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba

K459D364 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,15717/R 25,990000,083A0122000 =xOficial 1a paletah
7,18270/R 21,700000,331A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,33987 9,33987
Maquinària:

21,45624/R 155,480000,138C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,45624 21,45624
Materials:

72,2820068,840001,050B06L361B =xFormigó lleuger hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 72,28200 72,28200

0,233502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,31161
5,165585,00%DESPESES INDIRECTES

108,47719COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €141,19m3 Formigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

K45GD7C5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,33287/R 25,990000,513A0122000 =xOficial 1a paletah
44,52840/R 21,700002,052A0140000 =xManobreh

Subtotal... 57,86127 57,86127
Materials:

75,1590071,580001,050B065710B =xFormigó ha-25/b/10/i de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició i

m3

Subtotal... 75,15900 75,15900

1,446532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,46680
6,723345,00%DESPESES INDIRECTES

141,19014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,54U Ancoratge amb acer en barres corrugades plegades en
forma de ´´l´´ de 6 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, la
perforació de 5 / 6 cm, com a màxim, inclou la neteja de la
perforació previa a la injecció amb resina.  

K4BPU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44880/R 22,440000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,44880 0,44880
Maquinària:

0,06840/R 3,420000,020C200F000 =xMàquina taladradorah
0,19750/R 1,580000,125C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 0,26590 0,26590
Materials:

0,4260017,040000,025B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

0,315520,640000,493B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,74152 0,74152

0,006731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46295
0,073155,00%DESPESES INDIRECTES
1,53610COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,02m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

K4C31520 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0121000 =xOficial 1ah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,05200 11,05200
Materials:

0,1176011,760000,010B0D62B60 =xPuntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats i 25 usos

cu

Subtotal... 0,11760 0,11760

0,276302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,44590
0,572305,00%DESPESES INDIRECTES

12,01820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,72m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

K4DGC500 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,95040/R 25,990000,960A0123000 =xOficial 1a encofradorh
16,61040/R 23,070000,720A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 41,56080 41,56080
Materials:

0,134371,360000,0988B0A31000 =xClau acerkg
0,679930,340001,9998B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,48492255,220000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,9157645,560000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
1,586311,380001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2

Subtotal... 3,80129 3,80129

1,039022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,40111
2,320065,00%DESPESES INDIRECTES

48,72117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €559,19m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

K4FR667F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

253,40250/R 25,990009,750A0121000 =xOficial 1ah
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126,94500/R 21,700005,850A0140000 =xManobreh

Subtotal... 380,34750 380,34750
Materials:

120,522000,30000401,740B0F17251 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de 290x140x50 mm,
per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

u

22,1806996,020300,231D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i
15 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 142,70269 142,70269

9,508692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 532,55888
26,627945,00%DESPESES INDIRECTES

559,18682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €731,31m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

K4FZ610L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

341,11875/R 25,9900013,125A0122000 =xOficial 1a paletah
115,27040/R 21,700005,312A0140000 =xManobreh

Subtotal... 456,38915 456,38915
Materials:

187,770000,30000625,900B0F17251 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de 290x140x50 mm,
per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

u

45,47727130,046520,3497D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 233,24727 233,24727

6,845841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 696,48226
34,824115,00%DESPESES INDIRECTES

731,30637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,37M2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
placa rígida de llana de roca une-en 13162, de densitat 66 a
85 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 w/mk, resistència tèrmica >=1,667 m2.k/w i
revestiment de vel negre fixada amb adhesiu acrílic barrejat
amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida
de pvc, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, embeguda
amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació
mecànica del conjunt

K7CDU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,92250 11,92250
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0,31065103,550000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

t

13,975081,2700011,004B0908000 =xAdhesiu de copolímer acrílic en dispersió, per a col·locació
del material aïllant amb el sistema d'aïllament tèrmic per
l'exterior (SATE)

kg

14,7084014,420001,020B7C9GBN0 =xPlaca rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a
160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,038 W/mK i resistència tèrmica >= 2,105
m2.K/W

m2

2,430000,270009,000B7CZ1400 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de
gruix com a màxim

u

2,545622,030001,254B8Z101JK =xMalla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

m2

Subtotal... 33,96975 33,96975

0,178841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,07109
2,303555,00%DESPESES INDIRECTES

48,37464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,51M2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
placa rígida de llana de roca une-en 13162, de densitat 66 a
85 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 w/mk, resistència tèrmica >=1,667 m2.k/w i
revestiment de vel negre fixada amb adhesiu acrílic barrejat
amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida
de pvc, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, embeguda
amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació
mecànica del conjunt

K7CDU002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,92250 11,92250
Materials:

0,31065103,550000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

t

13,975081,2700011,004B0908000 =xAdhesiu de copolímer acrílic en dispersió, per a col·locació
del material aïllant amb el sistema d'aïllament tèrmic per
l'exterior (SATE)

kg

11,0262010,810001,020B7C9G8N0 =xPlaca rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a
160 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,038 W/mK i resistència tèrmica >= 1,579
m2.K/W

m2

2,430000,270009,000B7CZ1400 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de
gruix com a màxim

u

2,545622,030001,254B8Z101JK =xMalla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

m2

Subtotal... 30,28755 30,28755
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,178841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,38889
2,119445,00%DESPESES INDIRECTES

44,50833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,61m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix
i 25 mm de desenvolupament

K81ZB9K0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55940/R 25,990000,060A0122000 =xOficial 1a paletah
0,65100/R 21,700000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,21040 2,21040
Materials:

3,100803,040001,020B81ZB9K0 =xCantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini
per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament

m

Subtotal... 3,10080 3,10080

0,033161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,34436
0,267225,00%DESPESES INDIRECTES
5,61157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,48M2 Arrebossat amb morter monocapa (oc) de calç, de
designació csi w2, segons la norma une-en 998-1, col·locat
manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat

K881S132 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A012B000 =xOficial 1a estucadorh
4,61400/R 23,070000,200A013B000 =xAjudant estucadorh

Subtotal... 15,01000 15,01000
Materials:

5,071500,2300022,050B881C012 =xMorter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2,
segons la norma UNE-EN 998-1

kg

Subtotal... 5,07150 5,07150

0,375252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,45675
1,022845,00%DESPESES INDIRECTES

21,47959COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,00m2 Revestiment estuc de les plaques aïllants amb base blanc
aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat
amb malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb
obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció d'obra.

K881UU32 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A012B000 =xOficial 1a estucadorh
3,46050/R 23,070000,150A013B000 =xAjudant estucadorh

Subtotal... 7,35900 7,35900
Materials:

11,5000011,500001,000B881UU32 =xRevestiment de les plaques aïllants amb base blanc aplicat
en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb
malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb
obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció d'obra.

m2

Subtotal... 11,50000 11,50000

0,183982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,04297
0,952155,00%DESPESES INDIRECTES

19,99512COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,82m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm
d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

K9Z4AA16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57178/R 25,990000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,50754/R 23,070000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,07932 1,07932
Materials:

0,022451,220000,0184B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
2,520002,100001,200B0B34134 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15

cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080
m2

Subtotal... 2,54245 2,54245

0,016191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,63796
0,181905,00%DESPESES INDIRECTES
3,81986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,30m2 Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, format per:
-muntatge de sostre amb perfil de xapa col.laborant d'acer
galvanitzat de gruix 1,00 mm, de 200 - 210 mm de pas de
malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kn/m2, llum menor de 2,8 m, 
-armadura per a sostres amb elements resistens
industrialitzats ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd
de límit elàstic >= 500 n/mm2, amb una quantia de 1,50
kg/m2 d'armadura.
-armadura per a sostres amb elemenst resistents ap500 t
amb malles electrosoldades de de barres corrugades d'acer
me 20x20 cm, 6 i 6 mm de d b500t une-en 10080
-formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, ha-25/p/10/i de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

14LMU14A Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

15,13030129,318770,117E459UT01 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, ha-30/b/20/iiia i de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

m3

2,163531,442351,500E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2

kg

3,157473,157471,000E4B9M688 =xArmadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
27,4514327,451431,000E4LM1A20 =xMuntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer

galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

m2

Subtotal... 47,90273 47,90273

COST DIRECTE 47,90273
2,395145,00%DESPESES INDIRECTES

50,29787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,87m2 Subministre i col·locació de tabica de plaques de guix laminat
sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària, col.locats cada 40 cm, aplacat amb
dues plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada
mecànicament. inclòs remat perimetral amb perfil metàl·lic,
tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de
cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment
enllestit per a pintar.

1652TAAI Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

14,3372214,337221,000E83F3003 =xAplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i
gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

m2

10,2980010,298001,000E83Z1741 =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40
cm, fixats directament amb guix amb additius

m2

Subtotal... 24,63522 24,63522

COST DIRECTE 24,63522
1,231765,00%DESPESES INDIRECTES

25,86698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.285,56u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, alçada variable en
2 i 3 metres, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

2DB1C027 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

139,75151139,751511,000FDB37460 =xSolera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
677,79080271,116322,500FDD1A529 =xParet per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de

maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4

m

185,3705018,5370510,000FDDZ51D9 =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

u

221,43287221,432871,000FDDZAHB4 =xBastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

u

Subtotal... 1.224,34568 1.224,34568

COST DIRECTE 1.224,34568
61,217285,00%DESPESES INDIRECTES

1.285,56296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €514,99ut Estintolament tipus 1.1, de paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils UPN-140 d'acer per a estructures s275jr laminats
en calent, amb una quantia de 32 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE01 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

116,26160140,412560,828K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

156,553152,3296667,200K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

20,625963,891695,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

2,42040134,466800,018K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3
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45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una

alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

8,3522046,401110,180K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

134,20484532,558880,252K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

6,26834696,482260,009K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 490,47009 490,47009

COST DIRECTE 490,47009
24,523505,00%DESPESES INDIRECTES

514,99359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €552,96ut Estintolament tipus 1.2, de paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE02 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

116,26160140,412560,828K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

192,709482,3296682,720K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

20,625963,891695,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

2,42040134,466800,018K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA
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45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una

alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

8,3522046,401110,180K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

134,20484532,558880,252K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

6,26834696,482260,009K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 526,62642 526,62642

COST DIRECTE 526,62642
26,331325,00%DESPESES INDIRECTES

552,95774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €576,64ut Estintolament tipus 1.3, de paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 44,00 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE03 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

116,26160140,412560,828K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

215,260582,3296692,400K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

20,625963,891695,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

2,42040134,466800,018K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una

alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

8,3522046,401110,180K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

134,20484532,558880,252K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

6,26834696,482260,009K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 549,17752 549,17752

COST DIRECTE 549,17752
27,458885,00%DESPESES INDIRECTES

576,63640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €734,31ut Estintolament tipus 1.4, de paret d'obra ceràmica de 14 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-200 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 50,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 2,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE04 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

116,26160140,412560,828K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

365,430472,32966156,860K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

20,625963,891695,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

2,42040134,466800,018K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una

alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

8,3522046,401110,180K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

134,20484532,558880,252K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

6,26834696,482260,009K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 699,34741 699,34741

COST DIRECTE 699,34741
34,967375,00%DESPESES INDIRECTES

734,31478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €816,00ut Estintolament tipus 2.1, de paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 32,00 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions
25x180 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,8 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE10 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

232,52320140,412561,656K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

178,917892,3296676,800K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

16,734273,891694,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,84080134,466800,036K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

16,7044046,401110,360K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

268,40968532,558880,504K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

13,23316696,482260,019K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 777,14700 777,14700

COST DIRECTE 777,14700
38,857355,00%DESPESES INDIRECTES

816,00435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €936,26ut Estintolament tipus 2.2, de paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions
25x275 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 2,75 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE11 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

232,52320140,412561,656K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

293,443972,32966125,960K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,734273,891694,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en

calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

4,84080134,466800,036K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

16,7044046,401110,360K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

268,40968532,558880,504K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

13,23316696,482260,019K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 891,67308 891,67308

COST DIRECTE 891,67308
44,583655,00%DESPESES INDIRECTES

936,25673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €864,93ut Estintolament tipus 2.3, de paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 44,00 kg/m., segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions
25x160 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE12 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

232,52320140,412561,656K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
225,511092,3296696,800K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

16,734273,891694,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

4,84080134,466800,036K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

16,7044046,401110,360K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

268,40968532,558880,504K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

13,23316696,482260,019K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 823,74020 823,74020

COST DIRECTE 823,74020
41,187015,00%DESPESES INDIRECTES

864,92721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €985,47ut Estintolament tipus 2.4, de paret d'obra ceràmica de 30 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-240 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 66,40 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions
25x160 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE13 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:

232,52320140,412561,656K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

340,316732,32966146,080K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

16,734273,891694,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

4,84080134,466800,036K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

16,7044046,401110,360K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

268,40968532,558880,504K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

13,23316696,482260,019K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 938,54584 938,54584

COST DIRECTE 938,54584
46,927295,00%DESPESES INDIRECTES

985,47313COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.074,94ut Estintolament tipus 3.1, de paret d'obra ceràmica de 45 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions
40x120 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE14 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

348,78480140,412562,484K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

157,671392,3296667,680K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

16,734273,891694,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

7,26121134,466800,054K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

25,0566046,401110,540K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

402,61451532,558880,756K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

19,84974696,482260,0285K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 1.023,75612 1.023,75612

COST DIRECTE 1.023,75612
51,187815,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.074,94393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.389,14ut Estintolament tipus 4.1, de paret d'obra ceràmica de 60 cm
de gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions
55x120 cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats,
col.locat amb soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament
expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment
del volum restant de fàbrica fins deixar el parament amb la
superfície anivellada; inclós estintolaments previs de la zona
adjacent; totalment acabat segons detalls de projecte.

44M1UE16 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

465,04640140,412563,312K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3

157,671392,3296667,680K4445115 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

16,734273,891694,300K44Z5A25 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

kg

9,68161134,466800,072K45GD7C5 =xFormigó per a dau de recolzament, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

m3

45,7836011,445904,000K4C31520 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kn de càrrega màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats

m

33,4088046,401110,720K4DGC500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament
amb tauló de fusta

m2

575,16359532,558881,080K4FR667F =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3

m3

19,50150696,482260,028K4FZ610L =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

m3

Subtotal... 1.322,99116 1.322,99116



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.322,99116
66,149565,00%DESPESES INDIRECTES

1.389,14072COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €71,18m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color A, sistema
d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana
mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une
- en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files
successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter
monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament
tèrmic,base, compost a base de ciment gris , càrregues
minerals , resines redispersables en pols , fibra de vidre
d'alta dispersió i additius especials ; i les següents
característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic >
= 0.3 mpa , adherència sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs )
, w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió
> = 2 mpa , resistència a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) ,
reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament
en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva
aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors
a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter
d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran
ancorades mecànicament amb espiga , ancoratge de
polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta
-07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan sobre suport
de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i
exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el
revestiment de les plaques aïllants amb base blanc aplicat en
dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb
malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb
obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons ,
arestes, queixals, brancals , llindes , rematades en les
trobades amb paraments , revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

47CD6412 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
46,0710946,071091,000K7CDU001 =xAïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb

placa rígida de llana de roca une-en 13162, de densitat 66 a
85 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 w/mk, resistència tèrmica >=1,667 m2.k/w i
revestiment de vel negre fixada amb adhesiu acrílic barrejat
amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida
de pvc, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, embeguda
amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació
mecànica del conjunt

M2

2,672185,344360,500K81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix
i 25 mm de desenvolupament

m

19,0429819,042981,000K881UU32 =xRevestiment estuc de les plaques aïllants amb base blanc
aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat
amb malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb
obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció d'obra.

m2

Subtotal... 67,78625 67,78625

COST DIRECTE 67,78625
3,389315,00%DESPESES INDIRECTES

71,17556COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,31m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color B, sistema
d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana
mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une
- en 13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files
successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter
monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament
tèrmic,base, compost a base de ciment gris , càrregues
minerals , resines redispersables en pols , fibra de vidre
d'alta dispersió i additius especials ; i les següents
característiques tècniques : adherència sobre maó ceràmic >
= 0.3 mpa , adherència sobre placa d'am > = 0.08 mpa ( cfs )
, w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10, resistència a flexió
> = 2 mpa , resistència a compressió >= 3.5 mpa ( csiii ) ,
reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament
en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva
aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors
a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter
d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran
ancorades mecànicament amb espiga , ancoratge de
polipropilè i clau expansionante de niló amb certificació eta
-07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan sobre suport
de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i
exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el
revestiment de les plaques aïllants amb weber.therm base
blanc aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm )
armat amb malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 ,
amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons ,
arestes, queixals, brancals , llindes , rematades en les
trobades amb paraments , revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

47CDU010 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
42,3888942,388891,000K7CDU002 =xAïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb

placa rígida de llana de roca une-en 13162, de densitat 66 a
85 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 w/mk, resistència tèrmica >=1,667 m2.k/w i
revestiment de vel negre fixada amb adhesiu acrílic barrejat
amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida
de pvc, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, embeguda
amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació
mecànica del conjunt

M2

2,672185,344360,500K81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix
i 25 mm de desenvolupament

m

19,0429819,042981,000K881UU32 =xRevestiment estuc de les plaques aïllants amb base blanc
aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat
amb malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb
obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció d'obra.

m2

Subtotal... 64,10405 64,10405

COST DIRECTE 64,10405
3,205205,00%DESPESES INDIRECTES

67,30925COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,28M2 Revestiment del sistema SATE, color A, sistema d'aïllament
tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 , consistent
en: 
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament
en el revers de compost a base de ciment gris, i pegats
centrals o bé a plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva
aplicació posterior sobre el suport pla ( irregularitats inferiors
a 10 mm sota un regle d'1 m ) . un cop sec el morter
d'adhesió ( transcorregudes 24 hores ) , les plaques seran
ancorades mecànicament amb weber.therm espiga ,
ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb
certificació eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan
sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2
mínim , incrementant el nombre d'aquestes en zones
elevades i exposades a la succió del vent. posteriorment es
realitzarà el revestiment de les plaques aïllants amb
weber.therm base blanc aplicat en dues mans i acabat llis (
gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 160 , amb obertura de
l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de
resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 /
2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una
primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la
qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment es
cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador deixant
una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, weber.cal flexible, que
s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons ,
arestes, queixals, brancals , llindes , rematades en les
trobades amb paraments , revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

47CDUU02 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,672185,344360,500K81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix
i 25 mm de desenvolupament

m

20,4567520,456751,000K881S132 =xArrebossat amb morter monocapa (oc) de calç, de
designació csi w2, segons la norma une-en 998-1, col·locat
manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat

M2



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
19,0429819,042981,000K881UU32 =xRevestiment estuc de les plaques aïllants amb base blanc

aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat
amb malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb
obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de
2.200 / 2.200 i resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà
una primera mà de morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre
la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i posteriorment
es cobrirà tota la superfície amb el morter regularitzador
deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ; estuc fi
deformable d'altes prestacions, cal flexible, que s'haurà
d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a base
de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix
màxim d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de
presentar les següents característiques tècniques :
conductivitat tèrmica 0.54 w / m · k ( p = 50%), adherència
sobre morter base > 0,3 mpa w2 > = 0.2 kg / m2 · min0.5 ) ,
densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i granulometria màxima de
fins a 0.1 mm , color a definir per la direcció d'obra.

m2

Subtotal... 42,17191 42,17191

COST DIRECTE 42,17191
2,108605,00%DESPESES INDIRECTES

44,28051COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,22m2 Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix,
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de
15x15 cm , de 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,06 m3 / m2
de formigó estructural hle - 25 densitat 1400kg / m3 ( el
formigonat es realitzarà respectant els temps d'assecat de
resines i ponts d'unió ), preparació de superfície mitjançant
raig de sorra per tal d' obtenir superfícies sòlides i posterior
neteja amb aire comprimit , connectors a biguetes mitjançant
barres de diàmetre 6 mm, distribuïts segons detall d02 , amb
una quantia aproximada de 8 connectors per m2 , units a
biguetes en obra mitjançant trepant previ i injecció de resina
epoxica, imprimació en tota la superfície de pont d'unió fins i
tot zona de murs en contacte amb la capa de compressió i
en general tot tipus de treballs, inclou materials auxiliars
necessaris per a deixar estable durant tots els processos
d'intervenció.
Inclou la p.p. de encofrat en zones singulars i en caps de
vigueta per tal de donar continuitat estructural al connector. 

4T4DMQCD55 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,14041140,412560,001K2148251 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,68214103,311610,055K459D364 =xFormigó lleuger per a sostres amb elements resistents

industrialitzats hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500
kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba

m3

11,703601,462958,000K4BPU001 =xAncoratge amb acer en barres corrugades plegades en
forma de ´´l´´ de 6 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, la
perforació de 5 / 6 cm, com a màxim, inclou la neteja de la
perforació previa a la injecció amb resina.  

U

3,637963,637961,000K9Z4AA16 =xArmadura per lloses de formigó ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm
d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

m2

Subtotal... 21,16411 21,16411

COST DIRECTE 21,16411
1,058215,00%DESPESES INDIRECTES

22,22232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,78u Arrencada d'arbre incloses les arrels, realitzat amb mitjans
manuals i/o mecànics, inclús el transport i acopi a lloc indicat
per la df dels arbres en el cas que s'haguin de replantar, i/o
la posterior càrrega manual i mecànica de la resta sobre
camió o contenidor.

E21RARBR Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,99000/R 25,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
21,70000/R 21,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,69000 47,69000
Maquinària:

20,34000/R 50,850000,400C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH
45,65000/R 45,650001,000C1503000 =xCamió gruah

3,25000/R 3,250001,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 69,24000 69,24000

COST DIRECTE 116,93000
5,846505,00%DESPESES INDIRECTES

122,77650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,56u Arrencada de línea d'arbusts, incloses les arrels, realitzat
amb mitjans manuals i/o mecànics i posterior càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

E21RARBU Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,09150/R 25,990000,850A0121000 =xOficial 1ah
18,44500/R 21,700000,850A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 40,53650 40,53650

Maquinària:
20,34000/R 50,850000,400C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH
38,80250/R 45,650000,850C1503000 =xCamió gruah

2,76250/R 3,250000,850CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 61,90500 61,90500

COST DIRECTE 102,44150
5,122085,00%DESPESES INDIRECTES

107,56358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzat amb minicarregadora i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor

E221U002 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,00000/R 45,000000,200C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 th

Subtotal... 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000
0,450005,00%DESPESES INDIRECTES
9,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,68m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

E222142A Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,31445/R 51,150000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,31445 7,31445

COST DIRECTE 7,31445
0,365725,00%DESPESES INDIRECTES
7,68017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,59m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

E222B432 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,18400/R 51,150000,160C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,18400 8,18400
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 8,18400
0,409205,00%DESPESES INDIRECTES
8,59320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,61m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

E225277A Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43400/R 21,700000,020A0140000 =xManobreh
10,09800/R 22,440000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,53200 10,53200
Maquinària:

0,72000/R 45,000000,016C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 th
2,50200/R 5,560000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 3,22200 3,22200

0,157981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,91198
0,695605,00%DESPESES INDIRECTES

14,60758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,93m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 50 cm com a màxim

E2255J90 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32550/R 21,700000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32550 0,32550
Maquinària:

0,76300/R 76,300000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,76300 0,76300
Materials:

38,8410016,050002,420B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

Subtotal... 38,84100 38,84100

0,004881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,93438
1,996725,00%DESPESES INDIRECTES

41,93110COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,41m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper

E2422020 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,73910/R 51,150000,034C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,46400/R 24,640000,100C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

Subtotal... 4,20310 4,20310

COST DIRECTE 4,20310
0,210165,00%DESPESES INDIRECTES
4,41326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,64m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

E2R300H0 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

18,70000/R 18,700001,000C1RA2800 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 18,70000 18,70000

COST DIRECTE 18,70000
0,935005,00%DESPESES INDIRECTES

19,63500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,03M3 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge,
amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper,
el pagament de les taxes i el cànon de transport i
d'abocament corresponents, retirada de la maquinària i
neteja de la zona de treball.

E2R34239 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

13,35733/R 33,030000,4044C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 13,35733 13,35733

COST DIRECTE 13,35733
0,667875,00%DESPESES INDIRECTES

14,02520COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,22M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i la
descàrrega, transport i descàrrega de les terres a l'abocador
autoritzat més proper, el pagament de les taxes i el cànon de
transport i d'abocament corresponents, retirada de la
maquinària i neteja de la zona de treball.

E2R54239 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,97432/R 33,030000,1506C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 4,97432 4,97432

COST DIRECTE 4,97432
0,248725,00%DESPESES INDIRECTES
5,22304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,76m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA75A1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,5800090,000000,262B2RA75A1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 23,58000 23,58000

COST DIRECTE 23,58000
1,179005,00%DESPESES INDIRECTES

24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,31m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

E2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,150003,150001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

m3

Subtotal... 3,15000 3,15000
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PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 3,15000
0,157505,00%DESPESES INDIRECTES
3,30750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,26m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA8680 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,01250125,000000,2001B2RAUA01 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 25,01250 25,01250

COST DIRECTE 25,01250
1,250635,00%DESPESES INDIRECTES

26,26313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,54m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA8770 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

34,80000145,000000,240B2RAUR01 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 34,80000 34,80000

COST DIRECTE 34,80000
1,740005,00%DESPESES INDIRECTES

36,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,76m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA8890 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

24,5340045,000000,5452B2RA8890 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 24,53400 24,53400

COST DIRECTE 24,53400
1,226705,00%DESPESES INDIRECTES

25,76070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,23m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA8960 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,1750038,500000,550B2RAUR02 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 21,17500 21,17500

COST DIRECTE 21,17500
1,058755,00%DESPESES INDIRECTES

22,23375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,38m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/20/iia, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

E31522J4 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,51000 6,51000
Maquinària:

15,54800/R 155,480000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,54800 15,54800
Materials:
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79,1560071,960001,100B065960A =xFormigó ha-25/f/20/iia de consistència fluïda, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 79,15600 79,15600

0,097651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,31165
5,065585,00%DESPESES INDIRECTES

106,37723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,37m3 Subministre i col.locació de formigó per a reblert i protecció
de tubs de sanejament, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

E315UUB3 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,54800/R 21,700000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,54800 9,54800
Materials:

69,7070063,370001,100B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 69,70700 69,70700

0,143221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,39822
3,969915,00%DESPESES INDIRECTES

83,36813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15594/R 25,990000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,18456/R 23,070000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,34050 0,34050
Materials:

0,006221,220000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,93841 0,93841

0,005111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,28402
0,064205,00%DESPESES INDIRECTES
1,34822COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,74m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonamentsE31DD100 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
10,39600/R 25,990000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh
11,53500/R 23,070000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 21,93100 21,93100
Materials:

0,113221,110000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
1,019900,340002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,28074255,220000,0011B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,518001,380001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2

0,074102,470000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,21010 3,21010

0,328971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,47007
1,273505,00%DESPESES INDIRECTES

26,74357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,27m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, ha-25/b/20/iia de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

E32515H4 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55940/R 25,990000,060A0122000 =xOficial 1a paletah
5,20800/R 21,700000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,76740 6,76740
Maquinària:

15,54800/R 155,480000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,54800 15,54800
Materials:

73,0065069,530001,050B065960B =xFormigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 73,00650 73,00650

0,169192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,49109
4,774555,00%DESPESES INDIRECTES

100,26564COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,45kg Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

E32B300P Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20792/R 25,990000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,23070/R 23,070000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,43862 0,43862
Materials:

0,007441,220000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,93963 0,93963

0,006581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,38483
0,069245,00%DESPESES INDIRECTES
1,45407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,24m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20, abocat
amb cubilot

E38519H3 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33910/R 25,990000,090A0122000 =xOficial 1a paletah
7,81200/R 21,700000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,15110 10,15110
Materials:

90,8775086,550001,050B065E81B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 90,87750 90,87750

0,152271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,18087
5,059045,00%DESPESES INDIRECTES

106,23991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38kg Armadura per a traves i pilarets ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E38B3000 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18193/R 25,990000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,18456/R 23,070000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,36649 0,36649
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,007441,220000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,93963 0,93963

0,005501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31162
0,065585,00%DESPESES INDIRECTES
1,37720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,52m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilaretsE38DD100 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
11,69550/R 25,990000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh
11,53500/R 23,070000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,23050 23,23050
Materials:

0,111001,110000,100B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
1,189690,340003,4991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,48492255,220000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,518001,380001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2

0,074102,470000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,58185 3,58185

0,348461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,16081
1,358045,00%DESPESES INDIRECTES

28,51885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,82m Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de
diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó
armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 127 mm de
diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de
ciment cem i 52,5 r

E3D1G1A3 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh
6,73200/R 22,440000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,03900 21,03900
Maquinària:
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30,07200/R 100,240000,300C3H11250 =xEquip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió

baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de
diàmetre

h

Subtotal... 30,07200 30,07200
Materials:

0,041581,540000,027B0111000 =xAiguam3
5,18365120,550000,043B0511801 =xCiment pòrtland cem i 52,5 r segons une-en 197-1, en sacst

25,8264025,320001,020B3DB6D70 =xTub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 de
límit elàstic, 127 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix

m

Subtotal... 31,05163 31,05163

0,525982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,68861
4,134435,00%DESPESES INDIRECTES

86,82304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.082,15u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

E3DZ2000 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1.983,00000/R 1.983,000001,000C3HZ2000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

u

Subtotal... 1.983,00000 1.983,00000

COST DIRECTE 1.983,00000
99,150005,00%DESPESES INDIRECTES

2.082,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,20M Enderroc de cap de micropiló de 160 mm de diàmetreE3DZB010 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

11,22000/R 22,440000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,47500 14,47500
Maquinària:

5,49850/R 15,710000,350C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 5,49850 5,49850

0,217131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,19063
1,009535,00%DESPESES INDIRECTES

21,20016COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €119,20m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E3F516H3 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15840/R 25,990000,160A0122000 =xOficial 1a paletah
13,88800/R 21,700000,640A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,04640 18,04640
Materials:

95,2050086,550001,100B065E81B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 95,20500 95,20500

0,270701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,52210
5,676105,00%DESPESES INDIRECTES

119,19820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a enceps ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E3FB3000 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15594/R 25,990000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16149/R 23,070000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,31743 0,31743
Materials:

0,007441,220000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,93963 0,93963

0,004761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,26182
0,063095,00%DESPESES INDIRECTES
1,32491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,67ut Connexió de micropilot a l'encep amb 4 barres corrugades
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diametre,
fixades mitjançant soldadura a l'perfil tubular, en el tram
prèviament escapçat i net, per a la correcta adherència entre
l'armadura de l'micropilot i el formigó de l'encep.

E3FBUC01 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,21000/R 26,420000,500A0125000 =xOficial 1a soldadorh
5,79000/R 23,160000,250A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 19,00000 19,00000
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Maquinària:

1,55500/R 3,110000,500C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 1,55500 1,55500
Materials:

9,321900,9321910,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 9,32190 9,32190

0,285001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,16190
1,508105,00%DESPESES INDIRECTES

31,66999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,37m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsE3FDD100 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
12,99500/R 25,990000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh
12,68850/R 23,070000,550A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 25,68350 25,68350
Materials:

0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
1,019900,340002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,96984255,220000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,518001,380001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2

0,098802,470000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,81068 3,81068

0,385251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,87943
1,493975,00%DESPESES INDIRECTES

31,37340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,49m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/p/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

E3Z112N1 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94925/R 25,990000,075A0122000 =xOficial 1a paletah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,20425 5,20425
Materials:

6,6129062,980000,105B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, hl-150/p/10

m3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 6,61290 6,61290

0,078061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,89521
0,594765,00%DESPESES INDIRECTES

12,48997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,31m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/b/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

E3Z112T1 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94925/R 25,990000,075A0122000 =xOficial 1a paletah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,20425 5,20425
Materials:

6,4459561,390000,105B06NLA2B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, hl-150/b/20

m3

Subtotal... 6,44595 6,44595

0,078061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,72826
0,586415,00%DESPESES INDIRECTES

12,31468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,86kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4415115 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39630/R 26,420000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,34740/R 23,160000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,74370 0,74370
Maquinària:

0,04665/R 3,110000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04665 0,04665
Materials:

0,960000,960001,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,96000 0,96000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,018592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,76894
0,088455,00%DESPESES INDIRECTES
1,85739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4415125 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39630/R 26,420000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,34740/R 23,160000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,74370 0,74370
Maquinària:

0,04665/R 3,110000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04665 0,04665
Materials:

1,030001,030001,000B44Z502A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,03000 1,03000

0,018592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83894
0,091955,00%DESPESES INDIRECTES
1,93089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4415315 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39630/R 26,420000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,34740/R 23,160000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,74370 0,74370
Maquinària:

0,04665/R 3,110000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04665 0,04665
Materials:

1,030001,030001,000B44Z50AA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg
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Subtotal... 1,03000 1,03000

0,018592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83894
0,091955,00%DESPESES INDIRECTES
1,93089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,83kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4435115 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47556/R 26,420000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,23160/R 23,160000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,70716 0,70716
Maquinària:

0,05598/R 3,110000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05598 0,05598
Materials:

0,960000,960001,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,96000 0,96000

0,017682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74082
0,087045,00%DESPESES INDIRECTES
1,82786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

E443512D Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36988/R 26,420000,014A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,18528/R 23,160000,008A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,55516 0,55516
Maquinària:

0,04354/R 3,110000,014C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04354 0,04354
Materials:
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1,110001,110001,000B44Z5025 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,

en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,11000 1,11000

0,013882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,72258
0,086135,00%DESPESES INDIRECTES
1,80871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,33kg Subministre i col.locació d'acer s275j0h segons une-en
10219-1, per a estructura formades per peça simple, en
perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb fixacions mecàniques i/o soldaduras 

E447UU67 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57178/R 25,990000,022A0122000 =xOficial 1a paletah
0,47740/R 21,700000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,04918 1,04918
Materials:

1,140001,140001,000B44ZL036 =xAcer s275j0h segons une-en 10219-1, format per peça
simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 1,14000 1,14000

0,026232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,21541
0,110775,00%DESPESES INDIRECTES
2,32618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,09kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

E44Z5A25 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32100/R 26,420000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh
1,15800/R 23,160000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2,47900 2,47900
Maquinària:

0,15550/R 3,110000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,15550 0,15550
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,220001,220001,000B44Z5A2A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,

per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,22000 1,22000

0,037191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,89169
0,194585,00%DESPESES INDIRECTES
4,08627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,89m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E4511810 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
8,68000/R 21,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,27900 11,27900
Maquinària:

23,32200/R 155,480000,150C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 23,32200 23,32200
Materials:

71,6835068,270001,050B0657610 =xFormigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 71,68350 71,68350

0,281982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,56647
5,328325,00%DESPESES INDIRECTES

111,89480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,52ut Formació de daus de formigó HA-25/P/10/IIa, de dimensions
40x40 cm, de 20 cm d'alçada, per suport de pergola de
coberta, amb 4 conectors al forjat en forma de L, 

E451UDB3 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,99000/R 25,990001,000A0122000 =xOficial 1a paletah
31,24800/R 21,700001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 57,23800 57,23800
Materials:

2,3084872,140000,032B065760C =xFormigó ha-25/p/10/iia de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

2,8460014,230000,200B0907100 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,518001,380001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2

3,728760,932194,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 10,40124 10,40124

1,430952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,07019
3,453515,00%DESPESES INDIRECTES

72,52370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,74m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E4531810 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18316/R 25,990000,084A0122000 =xOficial 1a paletah
7,29120/R 21,700000,336A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,47436 9,47436
Maquinària:

21,76720/R 155,480000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,76720 21,76720
Materials:

68,2700068,270001,000B0657610 =xFormigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 68,27000 68,27000

0,236862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,74842
4,987425,00%DESPESES INDIRECTES

104,73584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,32m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E4581810 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18316/R 25,990000,084A0122000 =xOficial 1a paletah
7,29120/R 21,700000,336A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,47436 9,47436
Maquinària:

21,76720/R 155,480000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,76720 21,76720
Materials:

71,6835068,270001,050B0657610 =xFormigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 71,68350 71,68350

0,236862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,16192
5,158105,00%DESPESES INDIRECTES

108,32001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,37m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E45C1810 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40346/R 25,990000,054A0122000 =xOficial 1a paletah
4,68720/R 21,700000,216A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,09066 6,09066
Maquinària:

13,99320/R 155,480000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 13,99320 13,99320
Materials:

69,6354068,270001,020B0657610 =xFormigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 69,63540 69,63540

0,152272,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,87153
4,493585,00%DESPESES INDIRECTES

94,36510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,61m3 Formigó, per a bancades, ha-25/p/10/iia, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

E45CJ8B3 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0122000 =xOficial 1a paletah
21,70000/R 21,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,19750 28,19750
Materials:

73,5828072,140001,020B065760C =xFormigó ha-25/p/10/iia de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 73,58280 73,58280

0,704942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,48524
5,124265,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
107,60950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18193/R 25,990000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16149/R 23,070000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,34342 0,34342
Materials:

0,006101,220000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,93829 0,93829

0,005151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,28686
0,064345,00%DESPESES INDIRECTES
1,35120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,51kg Armadura per a bigues ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E4B35000 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25990/R 25,990000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,23070/R 23,070000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,49060 0,49060
Materials:

0,010981,220000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,94317 0,94317

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,44113
0,072065,00%DESPESES INDIRECTES
1,51319COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,51kg Armadura per a cèrcols ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E4B83000 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25990/R 25,990000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,23070/R 23,070000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,49060 0,49060

Materials:
0,006101,220000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,93829 0,93829

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43625
0,071815,00%DESPESES INDIRECTES
1,50806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,57kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31188/R 25,990000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,23070/R 23,070000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,54258 0,54258
Materials:

0,014641,220000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,94683 0,94683

0,008141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,49755
0,074885,00%DESPESES INDIRECTES
1,57243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,18m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de
cartró per a pilars de secció circular de 30 cm de diàmetre,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

E4D1JA25 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45790/R 25,990000,210A0123000 =xOficial 1a encofradorh
4,84470/R 23,070000,210A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 10,30260 10,30260
Materials:

0,5011645,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
1,20274109,340000,011B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

16,4749813,720001,2008B0DFK110 =xMotlle circular de cartró, per a encofrat de pilars de diàmetre
30 cm i fins a 5 m d'alçària

m2

Subtotal... 18,17888 18,17888
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,257572,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,73904
1,436955,00%DESPESES INDIRECTES

30,17600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,80m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

E4D2DA23 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,99623/R 25,990000,577A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,62638/R 23,070000,634A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,62261 29,62261
Materials:

0,222001,110000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
0,508640,340001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,25522255,220000,001B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,4601645,560000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
3,036002,760001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5

usos
m2

Subtotal... 4,68616 4,68616

0,740572,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,04934
1,752475,00%DESPESES INDIRECTES

36,80180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,34m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

E4D3D505 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,84200/R 23,070000,600A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,43600 29,43600
Materials:

0,222001,110000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
0,407660,340001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,74014255,220000,0029B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
3,30207109,340000,0302B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
3,174002,760001,150B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5

usos
m2

0,197602,470000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,24761 8,24761

0,735902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,41951
1,920985,00%DESPESES INDIRECTES

40,34049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,53m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a cèrcols de directriu recta

E4D8D500 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,63360/R 25,990000,640A0123000 =xOficial 1a encofradorh
11,07360/R 23,070000,480A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 27,70720 27,70720
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,676940,340001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

38,30852255,220000,1501B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,9157645,560000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
1,586311,380001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2

Subtotal... 41,62448 41,62448

0,692682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,02436
3,501225,00%DESPESES INDIRECTES

73,52558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,68ml Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de forjat durant el
procés de la retirada de xapa de compresió del forjat existent
i/o formigonat, a 1/3 i a 2/3 del la llum del forjat, a una alçària
<= 3 m, amb sopandas, dormientes i puntals metalics. tot
segons indicacions de la DF.

E4DAUP10 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh
2,30700/R 23,070000,100A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 4,90600 4,90600
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,169800,340000,4994B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,48492255,220000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,6879645,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
0,414001,380000,300B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,340002,680000,500B0DZJ0K6 =xPerfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de

sostres, per a 25 usos
m2

Subtotal... 3,23363 3,23363

0,122652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,26228
0,413115,00%DESPESES INDIRECTES
8,67539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,11m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi

E4DC1D00 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,84200/R 23,070000,600A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,43600 29,43600
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,336600,340000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,48492255,220000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,6879645,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
1,518001,380001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10

usos
m2

0,098802,470000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,26323 3,26323

0,735902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,43513
1,671765,00%DESPESES INDIRECTES

35,10689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €297,97m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó
calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2, 
inclou la formació de connectors d'ancoratge amb les parets
existents, realitzat amb una barra d'acer corrugat de 10 mm
de diámetre, col.locada amb taladre de 10 cm de fondaria
amb resina epoxica.
La realització de les caldrá respecta les especificacions
d'execució previa als processos d'enderrocs, es seguiran les
indicacions de la DO realitzades durant les visites d'obra. 

E4F2UP01 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

155,94000/R 25,990006,000A0122000 =xOficial 1a paletah
65,10000/R 21,700003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 221,04000 221,04000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

40,435200,18000224,640B0F1F2A1 =xMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

16,77600130,046520,129D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 57,21120 57,21120

5,526002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 283,77720
14,188865,00%DESPESES INDIRECTES

297,96606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,65dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense
retracció de ciment i sorra

E4ZZU001 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12995/R 25,990000,005A0122000 =xOficial 1a paletah
0,10850/R 21,700000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,23845 0,23845
Materials:

1,333200,660002,020B0716000 =xMorter expansiukg

Subtotal... 1,33320 1,33320

0,003581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,57523
0,078765,00%DESPESES INDIRECTES
1,65399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,15m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de
16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense
adherir

E5113351 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77970/R 25,990000,030A0122000 =xOficial 1a paletah
2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,94970 2,94970
Materials:

1,9107021,230000,090B0351000 =xPalet de riera de diàmetre 16 a 32 mmt

Subtotal... 1,91070 1,91070

0,044251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,90465
0,245235,00%DESPESES INDIRECTES
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5,14988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,44m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat,
de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
de tota la superficie amb una capa dura, aplanada i
fratassada, formació de mitjes canyes amb morter de ciment
1:6, col.locació de junta de poliestiré expandit de 2 cm de
gruix en totes les entregues amb paraments verticals com a
junt de dilatació. 

E5Z1UC5F Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,15350 7,15350
Materials:

0,154001,540000,100B7C2P200 =xPlanxa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruixm2
0,1557377,864800,002D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

5,3388253,388200,100D07AA000 =xFormigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3m3

Subtotal... 5,64855 5,64855

COST DIRECTE 12,80205
0,640105,00%DESPESES INDIRECTES

13,44215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,72M2 Formació de pendents amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix promitg,
amb acabat remolinat

E5Z26DP1 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
4,77400/R 21,700000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,67250 8,67250
Materials:

2,4916777,864800,032D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 2,49167 2,49167

COST DIRECTE 11,16417
0,558215,00%DESPESES INDIRECTES

11,72238COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,16m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica
amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3
cm de gruix, amb acabat remolinat

E5Z26U01 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
4,77400/R 21,700000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,67250 8,67250
Materials:

2,9092790,914800,032D0712641 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,90927 2,90927

COST DIRECTE 11,58177
0,579095,00%DESPESES INDIRECTES

12,16086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,06m2 Formació de rampa amb solera de supermaó de 500x200x40
mm ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets
de sostremort

E5Z2FWKAUN9L Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,91580/R 25,990000,420A0122000 =xOficial 1a paletah
4,55700/R 21,700000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,47280 15,47280
Materials:

2,730000,2600010,500B0F85240BN9L =xSupermaó espec.gran format, p/múltiples apl., 50x20x4cm,
ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF

u

0,51252160,162020,0032D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,24252 3,24252

0,386822,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,10214
0,955115,00%DESPESES INDIRECTES

20,05725COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA
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 €19,71Ml Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7
mm de gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament,
col.locada amb fixacions mecàniques

E5ZD5DC4 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012L000 =xOficial 1a llaunerh
2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,54200 7,54200
Materials:

10,8324010,620001,020B5ZD1DC3 =xPeça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3
plecs

m

0,400000,100004,000B5ZZAEJ0 =xClau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomu

Subtotal... 11,23240 11,23240

COST DIRECTE 18,77440
0,938725,00%DESPESES INDIRECTES

19,71312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,24ml Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic
premsat sense esmaltat, col·locada amb morter de ciment
1:6, i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

E5ZDUH0D Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
2,71250/R 21,700000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,61100 6,61100
Materials:

8,670008,500001,020B0FJUH0D =xRajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411)

ml

0,0856577,864800,0011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 8,75565 8,75565

0,099171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,46582
0,773295,00%DESPESES INDIRECTES

16,23911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,07u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375
mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització. 

E5ZFUUQN Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,59900/R 25,990000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 2,59900 2,59900
Materials:

17,4300017,430001,000B5ZFQS00H5QN =xGàrgola de 425 mm a 90º per a desguassar horitzontalment,
de 100x100 mm de secció, ref. 11080101 de la serie
Auxiliars de TEXSA

u

Subtotal... 17,43000 17,43000

0,038991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,06799
1,003405,00%DESPESES INDIRECTES

21,07138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,15ut Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb
tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa
en calent

E5ZH4EN7 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
6,92100/R 23,070000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 22,51500 22,51500
Materials:

20,1500020,150001,000BD514EN1 =xBonera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl·lica

u

Subtotal... 20,15000 20,15000

0,337731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,00273
2,150145,00%DESPESES INDIRECTES

45,15286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,32u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

E5ZH5DJ4 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A0122000 =xOficial 1a paletah
6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,10400 22,10400
Materials:

1,040000,260004,000B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

16,8300016,830001,000BD515DJ1 =xBonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl·lica

u

Subtotal... 17,87000 17,87000
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0,331561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,30556
2,015285,00%DESPESES INDIRECTES

42,32084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €526,70ut Subministre i col.locació d'escala de gat homologada fixada
a parament vertical, per a salvar una alçada de 500 cm, amb
dues potes en barres d'acer galvanitzat de 32 mm de
diàmetre, i graons de la mateixa configuració cada 40 cm.
inclou anclatje amb tacs

E5ZZ110X Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,42000 18,42000
Materials:

480,00000480,000001,000BDN9700X =xEscala de gat homologada fixada a parament vertical, per a
salvar una alçada de 500 cm, amb dues potes en barres
d'acer galvanitzat de 32 mm de diàmetre, i graons de la
mateixa configuració cada 40 cm. inclou anclatje amb tacs

U

3,20324160,162020,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 483,20324 483,20324

COST DIRECTE 501,62324
25,081165,00%DESPESES INDIRECTES

526,70440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €757,61ut Formació de estructura de suport de la xemeneia realitzat per
una perfils angulars en les cantonades unides per pletines i
ancoratges a la obra de fabrica del revestiment, acabat amb
dues mans de pintura antioxidant, inclou la fixació a elements
portant, tot segons projecte,

E5ZZUE01 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Materials:

650,00000650,000001,000BDN9UE02 =xFormació de estructura de suport de la xemenei realitzat per
una perfils angulars en les cantonades unides per pletines i
ancoratges a la obra de fabrica del revestiment, acabat amb
dues mans de pintura antioxidant, inclou la fixació a elements
portant, tot segons projecte,

Ut

Subtotal... 650,00000 650,00000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 721,53500
36,076755,00%DESPESES INDIRECTES

757,61175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,45m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6,
amb ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

E612B51S Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92072/R 25,990000,728A0122000 =xOficial 1a paletah
7,81200/R 21,700000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,73272 26,73272
Materials:

5,616000,1800031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1

u

1,6968978,559800,0216D0714641 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 7,31289 7,31289

0,668322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,71393
1,735705,00%DESPESES INDIRECTES

36,44962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,17m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

E612B51V Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,19300/R 25,990000,700A0122000 =xOficial 1a paletah
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh
3,92700/R 22,440000,175A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,71500 29,71500
Maquinària:

0,29750/R 1,700000,175C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,29750 0,29750
Materials:

0,021561,540000,014B0111000 =xAiguam3
1,8629632,120000,058B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,

de designació (g) segons norma une-en 998-2
t
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5,616000,1800031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,

hd, segons la norma une-en 771-1
u

Subtotal... 7,50052 7,50052

0,742882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,25590
1,912795,00%DESPESES INDIRECTES

40,16869COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,11ml Reconstrucció del brancal aristat en l'obertura de balconera,
amb paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6,
amb ciment cem ii i additiu inclusor aire/plastificant

E612E102 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,89842/R 25,990000,958A0122000 =xOficial 1a paletah
9,76500/R 21,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,66342 34,66342
Materials:

5,616000,1800031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1

u

1,7283278,559800,022D0714641 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 7,34432 7,34432

COST DIRECTE 42,00774
2,100395,00%DESPESES INDIRECTES

44,10813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,49m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

E614H8AE Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,47520/R 25,990000,480A0122000 =xOficial 1a paletah
5,20800/R 21,700000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,68320 17,68320
Materials:

4,050220,1800022,5012B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1

u

1,1450089,453000,0128D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 5,19522 5,19522
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0,442082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,32050
1,166035,00%DESPESES INDIRECTES

24,48653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,97m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

E6184L1K Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,87620/R 25,990000,380A0122000 =xOficial 1a paletah
4,12300/R 21,700000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,99920 13,99920
Materials:

10,527440,8800011,963B0E244F1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

1,76178160,162020,011D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 12,28922 12,28922

0,349982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,63840
1,331925,00%DESPESES INDIRECTES

27,97032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

E61Z300H Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25990/R 25,990000,010A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,25990 0,25990
Materials:

0,006101,220000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,932190,932191,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,93829 0,93829

0,003901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,20209
0,060105,00%DESPESES INDIRECTES
1,26219COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €140,97m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

E61ZQ025 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A0122000 =xOficial 1a paletah
34,72000/R 21,700001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,11600 45,11600
Materials:

88,4691084,256291,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 88,46910 88,46910

0,676741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,26184
6,713095,00%DESPESES INDIRECTES

140,97493COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,11m2 CV1.- Formació d'envà (composició 15/70/15), de plaques de
guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard
(a) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

E652UP01 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,87620/R 25,990000,380A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,99910/R 23,070000,130A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,87530 12,87530
Materials:

3,906009,300000,420B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

11,103405,390002,060B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

3,748501,020003,675B6B11311 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 70 mm d'amplària

m

0,878240,880000,998B6B12311 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 70 mm d'amplària

m

0,277300,590000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m
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PARTIDES D'OBRA
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4,583504,450001,030B7C9R8L0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat

46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667
m2.K/W

m2

1,048001,310000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,160000,040004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 27,04054 27,04054

0,193131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,10897
2,005455,00%DESPESES INDIRECTES

42,11442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,52m2 CV2.- Formació d'envà (composició 13+13/48/13+13), de
plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
estàndard (a) de 13 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix,
inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació,
execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per
pintar.

E652UP02 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,13610/R 25,990000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,22980/R 23,070000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,36590 13,36590
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

19,405204,710004,120B0CC1310 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

3,123750,850003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,828340,830000,998B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,277300,590000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

2,626502,550001,030B7C9H5M0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

m2

1,048001,310000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,160000,040004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 35,50069 35,50069
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0,200491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,06708
2,453355,00%DESPESES INDIRECTES

51,52043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,72m2 CV3.- Formació d'envà Ei-90, (composició
15F+15F/48/15F+15F), de plaques de guix laminat format
per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent
al foc (f), a cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou tractament de forats,
replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de
juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja, completament
col.locat i llest per pintar.

E652UP03 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,13610/R 25,990000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,22980/R 23,070000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,36590 13,36590
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

51,5000012,500004,120B0CCUI10 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (f) i gruix 15 mm,
segons la norma une-en 520

m2

3,123750,850003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,828340,830000,998B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,277300,590000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

3,100303,010001,030B7C9R5L0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W

m2

1,048001,310000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,160000,040004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 68,06929 68,06929

0,200491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,63568
4,081785,00%DESPESES INDIRECTES

85,71746COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €117,03m2 CV4.- Formació d'envà Ei-180, (composició
13F+13F+13F/70/13F+13F+13F), de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 3 plaques de 13 mm de gruix, resistents al
foc (f), a cada cara del envà, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix, inclou tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar.

E652UP04 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,46050/R 23,070000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,85650 13,85650
Materials:

9,114009,300000,980B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

77,2500012,500006,180B0CCUI10 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (f) i gruix 15 mm,
segons la norma une-en 520

m2

3,748501,020003,675B6B11311 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 70 mm d'amplària

m

0,878240,880000,998B6B12311 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 70 mm d'amplària

m

0,554600,590000,940B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

3,306303,210001,030B7C9H8M0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622
m2.K/W

m2

1,048001,310000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,160000,040004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 97,39524 97,39524

0,207851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,45959
5,572985,00%DESPESES INDIRECTES

117,03257COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €35,81m2 CV5.- Formació de trasdosat (composició 15/48), de plaques
de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 plaques tipus
estàndard (a) per una cara de 15 mm, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, amb paper kraft, inclou
tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució
d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i
neteja, completament col.locat i llest per pintar.

E652UP05 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,57670/R 25,990000,330A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,22980/R 23,070000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11,80650 11,80650
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
5,551705,390001,030B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora

afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
m2

3,123750,850003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,828340,830000,998B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,277300,590000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

3,100303,010001,030B7C9R5L0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W

m2

1,048001,310000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,160000,040004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 22,12099 22,12099

0,177101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,10459
1,705235,00%DESPESES INDIRECTES

35,80982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,16m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa de ciment Portland de 12,5x1200x2400 mm, o
equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W

E652UP4D Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,19800/R 25,990000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,99910/R 23,070000,130A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,19710 8,19710
Materials:

3,906009,300000,420B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

21,9390021,300001,030B0CCUP4D =xPlaca de ciment Portland Aquapanel Outdoor ´´KNAUF´´ de
12,5x1200x2400 mm, o equivalent

m2

3,123750,850003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,827930,830000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,277300,590000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

3,100303,010001,030B7C9R5L0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W

m2

1,048001,310000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,080000,040002,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 35,63788 35,63788

0,122961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,95794
2,197905,00%DESPESES INDIRECTES

46,15583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,35m2 CV3.2..- Formació de trasdossat ei-90, (composició
15F+15F+15F+15F/48), de plaques de guix laminat format
per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 4 plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent
al foc (f), a uns cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou tractament de forats,
replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de
juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja, completament
col.locat i llest per pintar.

E652UP50 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,76840/R 23,070000,120A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9,26590 9,26590
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
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51,5000012,500004,120B0CCUI10 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (f) i gruix 15 mm,

segons la norma une-en 520
m2

3,123750,850003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,828340,830000,998B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,277300,590000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

3,100303,010001,030B7C9R5L0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W

m2

1,048001,310000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,160000,040004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 68,06929 68,06929

0,138991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,47418
3,873715,00%DESPESES INDIRECTES

81,34789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,39m2 Desmuntatge de mampara existent amb doble panell
aglomerat de 19 mm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

 

E66EUU31 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,85000 10,85000

COST DIRECTE 10,85000
0,542505,00%DESPESES INDIRECTES

11,39250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €470,03ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
202x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEU115 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

409,50000409,500001,000B6MZE01 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
210x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 409,50000 409,50000

COST DIRECTE 447,65200
22,382605,00%DESPESES INDIRECTES

470,03460COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €331,96ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEUZ34 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

278,00000278,000001,000B6MZE34 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
tipus enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 278,00000 278,00000

COST DIRECTE 316,15200
15,807605,00%DESPESES INDIRECTES

331,95960COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €416,80ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
180x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ015 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

358,80000358,800001,000B6MZE30 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
184x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 358,80000 358,80000

COST DIRECTE 396,95200
19,847605,00%DESPESES INDIRECTES

416,79960COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €398,37ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
180x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ016 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

341,25000341,250001,000B6MZE31 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
180x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 341,25000 341,25000

COST DIRECTE 379,40200
18,970105,00%DESPESES INDIRECTES

398,37210COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €388,13ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
166x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ017 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

331,50000331,500001,000B6MZZ032 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
166x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior. S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 331,50000 331,50000

COST DIRECTE 369,65200
18,482605,00%DESPESES INDIRECTES

388,13460COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €331,96ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ018 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

278,00000278,000001,000B6MZZ033 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
130x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 278,00000 278,00000

COST DIRECTE 316,15200
15,807605,00%DESPESES INDIRECTES

331,95960COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €234,31ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x65 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ019 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

185,00000185,000001,000B6MZZ40 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
tipus enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 100x65
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 185,00000 185,00000

COST DIRECTE 223,15200
11,157605,00%DESPESES INDIRECTES

234,30960COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €549,31ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
170x185 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ020 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

485,00000485,000001,000B6MZZ41 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
170x185 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 485,00000 485,00000

COST DIRECTE 523,15200
26,157605,00%DESPESES INDIRECTES

549,30960COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €446,41ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ021 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

387,00000387,000001,000B6MZE07 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 387,00000 387,00000

COST DIRECTE 425,15200
21,257605,00%DESPESES INDIRECTES

446,40960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €265,81ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
85x115 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ022 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

215,00000215,000001,000B6MZE08 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 85x115
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 215,00000 215,00000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 253,15200
12,657605,00%DESPESES INDIRECTES

265,80960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €410,66ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
172x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ023 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

352,95000352,950001,000B6MZZU43 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
tipus enmarc-625-2/scpl, de la casa hotpint o equivalent,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
172x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 352,95000 352,95000

COST DIRECTE 391,10200
19,555105,00%DESPESES INDIRECTES

410,65710COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €412,55ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ024 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

354,75000354,750001,000B6MZEZ44 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 354,75000 354,75000

COST DIRECTE 392,90200
19,645105,00%DESPESES INDIRECTES

412,54710COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €456,91ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
196x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ025 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

397,00000397,000001,000B6MZZ50 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
196x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 397,00000 397,00000

COST DIRECTE 435,15200
21,757605,00%DESPESES INDIRECTES

456,90960COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €273,79ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
102x125 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ026 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

222,60000222,600001,000B6MZE12 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
102x125 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 222,60000 222,60000

COST DIRECTE 260,75200
13,037605,00%DESPESES INDIRECTES

273,78960COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.102,71ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
510x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ027 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

1.012,050001.012,050001,000B6MZZ45 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
510x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 1.012,05000 1.012,05000

COST DIRECTE 1.050,20200
52,510105,00%DESPESES INDIRECTES

1.102,71210COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €381,31ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
165x100 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ028 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

325,00000325,000001,000B6MZE14 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
165x100 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 325,00000 325,00000

COST DIRECTE 363,15200
18,157605,00%DESPESES INDIRECTES

381,30960COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 214

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €286,81ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
74x80 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ029 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

235,00000235,000001,000B6MZE15 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 74x80
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 235,00000 235,00000

COST DIRECTE 273,15200
13,657605,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
286,80960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €930,72ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
435x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ030 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

848,25000848,250001,000B6MZZ60 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
435x130 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 848,25000 848,25000

COST DIRECTE 886,40200
44,320105,00%DESPESES INDIRECTES

930,72210COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,49ml Subministre i col·locació de xapa de remat per lindes i
escopidor, fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix,
amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn
a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 500 mm, amb aïllament, inclou
fixacions mecàniques, segellats perimetrals interiors i
exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ031 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,53800 9,53800
Materials:

26,1700026,170001,000B6MZE17 =xXapa de remat per lindes i escopidor,fabricat amb xapa
d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275
MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i
acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a
escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 500
mm, amb aïllament, inclou fixacions mecàniques, segellats
perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ml

Subtotal... 26,17000 26,17000

COST DIRECTE 35,70800
1,785405,00%DESPESES INDIRECTES

37,49340COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €378,68ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
106x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ050 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

322,50000322,500001,000B6MZEZ50 =xMarc perimetral fabricat amb xapa de 2 mm de gruix
mbc-7275 i lacada poliester al forn de 200º amb el ral
estandar amb un desenvolupament max. de 625 mm - de
mida total de base 100*215 cm, amb aïllament perimetral,
inclou fixacions mecaniques, sellats, impermeabilitzats i
accesoris.

ut

Subtotal... 322,50000 322,50000

COST DIRECTE 360,65200
18,032605,00%DESPESES INDIRECTES

378,68460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €482,45ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de
dimensions de 102x120 cm, fabricat amb xapa perforada de
2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb
el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

E6MEZ051 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
8,68000/R 21,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,47200 29,47200

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 218

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

430,00000430,000001,000B6MZU002 =xReixa de tancament de dimensions de 102x120 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

ut

Subtotal... 430,00000 430,00000

COST DIRECTE 459,47200
22,973605,00%DESPESES INDIRECTES

482,44560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €581,86ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
160x220 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ052 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
516,00000516,000001,000B6MZEZ51 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),

fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
160x220 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 516,00000 516,00000

COST DIRECTE 554,15200
27,707605,00%DESPESES INDIRECTES

581,85960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €604,96ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x250 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ053 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
538,00000538,000001,000B6MZEZ53 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),

fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
120x250 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 538,00000 538,00000

COST DIRECTE 576,15200
28,807605,00%DESPESES INDIRECTES

604,95960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €569,26ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
160x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ054 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
504,00000504,000001,000B6MZEZ54 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),

fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
160x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 504,00000 504,00000

COST DIRECTE 542,15200
27,107605,00%DESPESES INDIRECTES

569,25960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,27ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ055 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
299,25000299,250001,000B6MZEZ55 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),

fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 299,25000 299,25000

COST DIRECTE 337,40200
16,870105,00%DESPESES INDIRECTES

354,27210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €453,50ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
135x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ056 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
393,75000393,750001,000B6MZEZ56 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),

fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
135x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 393,75000 393,75000

COST DIRECTE 431,90200
21,595105,00%DESPESES INDIRECTES

453,49710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,27ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
90x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ057 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
299,25000299,250001,000B6MZEZ57 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),

fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions 90x210
cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions mecàniques,
segellats perimetrals interiors i exteriors, impermeabilitzats i
accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 299,25000 299,25000

COST DIRECTE 337,40200
16,870105,00%DESPESES INDIRECTES

354,27210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €370,81ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de
encastament per la formació de les guies de les persianes.
S'inclouen tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació, suports, fleixos, tirants, segons instruccions del
fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ058 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
315,00000315,000001,000B6MZEZ58 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),

fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x210 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 315,00000 315,00000

COST DIRECTE 353,15200
17,657605,00%DESPESES INDIRECTES

370,80960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,17ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de
dimensions de 85x105 cm, fabricat amb xapa perforada de 2
mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb
el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

E6MEZ060 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,73600 14,73600
Materials:

314,00000314,000001,000B6MZU003 =xReixa de tancament de dimensions de 85x105 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

ut

Subtotal... 314,00000 314,00000

COST DIRECTE 328,73600
16,436805,00%DESPESES INDIRECTES

345,17280COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €624,47ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de
dimensions de 165x100 cm, fabricat amb xapa perforada de
2 mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb
el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

E6MEZ061 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,73600 14,73600
Materials:

580,00000580,000001,000B6MZU004 =xReixa de tancament de dimensions de 165x100 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

ut

Subtotal... 580,00000 580,00000

COST DIRECTE 594,73600
29,736805,00%DESPESES INDIRECTES

624,47280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,87ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de
dimensions de 100x65 cm, fabricat amb xapa perforada de 2
mm de gruix i acabada lacada poliester al forn de 200º amb
el ral estandar, inclou fixacions mecániques ocultes sobre
xapa de remat pertimetral. 

E6MEZ063 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,73600 14,73600
Materials:

228,00000228,000001,000B6MZU001 =xReixa de tancament de dimensions de 100x65 cm, fabricat
amb xapa perforada de 2 mm de gruix i acabada lacada
poliester al forn de 200º amb el ral estandar, inclou fixacions
mecániques ocultes sobre xapa de remat pertimetral. 

ut

Subtotal... 228,00000 228,00000

COST DIRECTE 242,73600
12,136805,00%DESPESES INDIRECTES

254,87280COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €362,93ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per
brancals, llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit
de 2 mm de gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa
d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb
lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
amb un desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

E6MEZ852 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0121000 =xOficial 1ah
17,36000/R 21,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,15200 38,15200
Materials:

307,50000307,500001,000B6MZZ85 =xMarc perimetral, (format per brancals, llindes i escopidor),
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb
galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a
140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un
desenvolupament màxim de 625 mm, de dimensions
100x215 cm, amb aïllament perimetral, inclou fixacions
mecàniques, segellats perimetrals interiors i exteriors,
impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor,
col·locat lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen
tots els elements auxiliars per a la seva col·locació, suports,
fleixos, tirants, segons instruccions del fabricant, així com els
segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

ut

Subtotal... 307,50000 307,50000

COST DIRECTE 345,65200
17,282605,00%DESPESES INDIRECTES

362,93460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,10m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una
làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de
cautxú sintètic, fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta
autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada,
previa imprimació amb base disolvent.

E763UA0L Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,11880/R 25,990000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,76840/R 23,070000,120A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5,88720 5,88720
Materials:

0,303004,040000,075B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg
1,854009,270000,200B7611A00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i

1,2 kg/m2
m2

13,8710012,610001,100B7621600 =xLàmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de
pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

m2

Subtotal... 16,02800 16,02800

0,088311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,00351
1,100185,00%DESPESES INDIRECTES

23,10368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,09m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

E7B111D0 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03960/R 25,990000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,46140/R 23,070000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,50100 1,50100
Materials:

1,419001,290001,100B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 1,41900 1,41900

0,022521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,94252
0,147135,00%DESPESES INDIRECTES
3,08964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
140 a 190 g/m2, col.locada no adherida

E7B11E0L Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,46140/R 23,070000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,98120 0,98120
Materials:

1,067000,970001,100B7B11E00 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
140 a 190 g/m2

M2

Subtotal... 1,06700 1,06700
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2,04820
0,102415,00%DESPESES INDIRECTES
2,15061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
140 a 190 g/m2, col.locada no adherida

E7B11E10 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,46140/R 23,070000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,98120 0,98120
Materials:

1,067000,970001,100B7B11E00 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
140 a 190 g/m2

M2

Subtotal... 1,06700 1,06700

COST DIRECTE 2,04820
0,102415,00%DESPESES INDIRECTES
2,15061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
200 a 250 g/m2, col.locada no adherida

E7B11M0L Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,46140/R 23,070000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,98120 0,98120
Materials:

1,210001,100001,100B7B11M00 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
200 a 250 g/m2

M2

Subtotal... 1,21000 1,21000

COST DIRECTE 2,19120
0,109565,00%DESPESES INDIRECTES
2,30076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

E7B21A0L Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77970/R 25,990000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,34605/R 23,070000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,12575 1,12575
Materials:

0,176000,160001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 μm i de pes 48 g/m2m2

Subtotal... 0,17600 0,17600

0,016891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31864
0,065935,00%DESPESES INDIRECTES
1,38457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,29m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè
extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300
kpa, resistència tèrmica >=1,76 m2k/w,
transmitància=0,034W/mK, resistència tèrmica >=1,45
m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locades sense adherir.

E7C2UE08 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07920/R 25,990000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
0,86800/R 21,700000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,94720 2,94720
Materials:

7,801507,430001,050B7C2UE08 =xAïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164,
resistència a compressió >=300 kpa, resistència tèrmica
>=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK, de gruix 60 mm
amb la superfície llisa i cantell encadellat.

m2

Subtotal... 7,80150 7,80150

COST DIRECTE 10,74870
0,537445,00%DESPESES INDIRECTES

11,28614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,96m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm
de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 db, i una resistència a la compressió >
21 kpa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini, col·locada no adherida

E7C765F2 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03960/R 25,990000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,46140/R 23,070000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,50100 1,50100
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,892001,720001,100B7C76585 =xLàmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb

una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21
db, i una resistència a la compressió > 21 kpa

m2

0,360360,780000,462B7CZ2P05 =xCinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5
cm d'amplària

m

Subtotal... 2,25236 2,25236

0,022521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,77588
0,188795,00%DESPESES INDIRECTES
3,96467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,44m2 Suministr i col.locació de revestiment horitzontal de llosa de
la planta primera amb aïllament amb placa rígida de llana
mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85
kg/m3 de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W i
revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions
mecàniques.

E7C9UBC4 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07920/R 25,990000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
0,86800/R 21,700000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,94720 2,94720
Materials:

14,3535013,670001,050B7C9TBC0 =xPlaca rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica
>= 2,286 m2.K/W i revestiment de vel negre

m2

1,170000,390003,000B7CZ1800 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de
gruix com a màxim

u

Subtotal... 15,52350 15,52350

0,044211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,51491
0,925755,00%DESPESES INDIRECTES

19,44065COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €106,26m2 CV6.- Trasdossat autoportant amb resistència a el foc EI
120, segons UNE-EN 1364-1, sistema Extradossat
Independent Promatect-100 ´´PROMAT´´, de 98 mm de
gruix, format per placa de silicat càlcic tipus tallafoc de 25
mm de gruix, formant per dues plaques tipus tallafoc de 25
mm de gruix, cargolades directament a una estructura
autoportant d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals, sòlidament fixats a terra i a l'sostre i muntants
verticals de 48 mm i 0,6 mm de gruix amb una modulació de
600 mm i amb disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals
al costat de l'parament vertical. Fins i tot fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; pasta per al tractament de juntes i
massilla intumescent Promaseal-A ´´PROMAT´´. El preu
inclou la resolució de trobades i punts singulars tant amb la
llosa de l'escala com amb el retall pel graonat. tot segons
projecte.

E7D8UP06 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97770/R 25,990000,230A0129000 =xOficial 1a guixaireh
2,49550/R 21,700000,115A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 8,47320 8,47320
Materials:

0,400000,160002,500B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau
1,700000,850002,000B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals

amb perfils 48 mm d'amplària
m

6,640000,830008,000B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

82,6350039,350002,100B7D62L41 =xPlaca de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el
foc, de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

m2

1,222202,910000,420B7DZE100 =xPasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats
en plaques de silicat càlcic

kg

Subtotal... 92,59720 92,59720

0,127101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,19750
5,059875,00%DESPESES INDIRECTES

106,25737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,02m2 Cel ras continu amb una resistència al foc R-180 format per
plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870
kg/m3

E7D9UA14 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0129000 =xOficial 1a guixaireh
5,42500/R 21,700000,250A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 14,52150 14,52150
Materials:

0,480001,920000,250B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
54,2700016,200003,350B7D62A41 =xPlaca de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el

foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

m2

4,670004,670001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 59,42000 59,42000

0,363042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,30454
3,715235,00%DESPESES INDIRECTES

78,01976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,99m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6E7Z15MD0 Rend.: 1,000P- 148
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
6,49750/R 25,990000,250A0122000 =xOficial 1a paletah
2,71250/R 21,700000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,21000 9,21000
Materials:

0,1635277,864800,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 0,16352 0,16352

0,138151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,51167
0,475585,00%DESPESES INDIRECTES
9,98725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,72m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat

E7Z1JWD2 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,79200/R 25,990000,800A0122000 =xOficial 1a paletah
8,68000/R 21,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,47200 29,47200
Materials:

1,2458477,864800,016D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 1,24584 1,24584
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0,442081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,15992
1,558005,00%DESPESES INDIRECTES

32,71792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,87ml Formació de canal encastada en solera per recollida de les
aigues d'escorrentia, amb un diametre aproximat de 10 cm,
fet amb morter de ciment 1:6, inclou la p.p. de la embocadura
per connexió amb la xarxa de desguas. 

E7Z1U1D0 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0122000 =xOficial 1a paletah
5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,92250 11,92250
Materials:

0,1557377,864800,002D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 0,15573 0,15573

0,178841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,25707
0,612855,00%DESPESES INDIRECTES

12,86992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,65m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat

E81121D2 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,95540/R 25,990000,460A0122000 =xOficial 1a paletah
4,99100/R 21,700000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,94640 16,94640
Materials:

1,3470677,864800,0173D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 1,34706 1,34706

0,423662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,71712
0,935865,00%DESPESES INDIRECTES

19,65298COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,85m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

E81126L2 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,55440/R 25,990000,560A0122000 =xOficial 1a paletah
6,07600/R 21,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,63040 20,63040
Maquinària:

0,39760/R 1,420000,280C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,39760 0,39760
Materials:

0,010931,540000,0071B0111000 =xAiguam3
1,1595251,080000,0227B8112GA0 =xMorter de calç per a ús corrent (GP), de designació

CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
t

Subtotal... 1,17045 1,17045

0,515762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,71421
1,135715,00%DESPESES INDIRECTES

23,84992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,41m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat

E81131D2 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,42000 18,42000
Materials:

1,5105877,864800,0194D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 1,51058 1,51058

0,460502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,39108
1,019555,00%DESPESES INDIRECTES

21,41063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,54m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat
de regle

E81133E1 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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16,11380/R 25,990000,620A0122000 =xOficial 1a paletah

4,99100/R 21,700000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,10480 21,10480
Materials:

1,7353989,453000,0194D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,73539 1,73539

0,527622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,36781
1,168395,00%DESPESES INDIRECTES

24,53620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,33M2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 r

E81133E4 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,95040/R 25,990000,960A0122000 =xOficial 1a paletah
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,54540 32,54540
Materials:

0,31065103,550000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

t

1,8785189,453000,021D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,18916 2,18916

0,813642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,54820
1,777415,00%DESPESES INDIRECTES

37,32560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,04m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix
c6 segons la norma une-en 13279-1

E8122112 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97770/R 25,990000,230A0129000 =xOficial 1a guixaireh
2,49550/R 21,700000,115A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 8,47320 8,47320
Materials:

0,095760,120000,798B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

1,73508118,841000,0146D07J1100 =xPasta de guix b1m3
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Subtotal... 1,83084 1,83084

0,211832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,51587
0,525795,00%DESPESES INDIRECTES

11,04166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,21m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb
guix c6 segons la norma une-en 13279-1

E8122312 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27720/R 25,990000,280A0129000 =xOficial 1a guixaireh
3,03800/R 21,700000,140A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 10,31520 10,31520
Materials:

0,095760,120000,798B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

1,91334118,841000,0161D07J1100 =xPasta de guix b1m3

Subtotal... 2,00910 2,00910

0,257882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,58218
0,629115,00%DESPESES INDIRECTES

13,21129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,99m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6
segons la norma une-en 13279-1

E8122512 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0129000 =xOficial 1a guixaireh
3,79750/R 21,700000,175A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 12,89400 12,89400
Materials:

0,095760,120000,798B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

1,91334118,841000,0161D07J1100 =xPasta de guix b1m3

Subtotal... 2,00910 2,00910

0,322352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,22545
0,761275,00%DESPESES INDIRECTES

15,98672COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,12m Protecció d'aresta amb cantonera de pvc amb cantell rom de
3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm

E81Z0402 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55940/R 25,990000,060A0129000 =xOficial 1a guixaireh
0,65100/R 21,700000,030A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 2,21040 2,21040
Materials:

1,680001,680001,000B81ZU010 =xCantonera de pvc per a arestes amb cantell rom de 3 mm,
per a un gruix de revestiment de 8 mm

m

Subtotal... 1,68000 1,68000

0,033161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,92356
0,196185,00%DESPESES INDIRECTES
4,11973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,30m2 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació
d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular i obra
de fàbrica

E81Z5R40 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 2,59900 2,59900
Materials:

0,508002,540000,200B05Z5R21 =xPont d'unió de resines per a l' adherència d'enguixats sobre
suports absorbents

kg

Subtotal... 0,50800 0,50800

0,038991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,14599
0,157305,00%DESPESES INDIRECTES
3,30328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,69m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

E8251333 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,96700 9,96700
Materials:
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0,173400,340000,510B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons

norma UNE-EN 13888, de color
kg

1,421810,290004,9028B0711012 =xAdhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004kg
10,747009,770001,100B0FH3173 =xRajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de

valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 12,34221 12,34221

0,249182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,55838
1,127925,00%DESPESES INDIRECTES

23,68630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,40m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

E83EA482 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,19177/R 25,990000,623A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,49865/R 23,070000,195A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 20,69042 20,69042
Materials:

7,812009,300000,840B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,315602,630000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
6,468005,390001,200B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora

afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
m2

0,635251,210000,525B44ZB052 =xAcer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega,
tallat a mida i galvanitzat

kg

12,257000,8500014,420B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,854900,830001,030B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,415950,590000,705B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

2,677502,550001,050B7C9H5M0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

m2

2,096001,310001,600B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,064000,040001,600B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 34,61620 34,61620

0,310361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,61698
2,780855,00%DESPESES INDIRECTES
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58,39783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45m2 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa
hidrofuga del mateix gruix.

E83FU010 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,380001,380001,000B0CCU010 =xIncrement de preu per sustitució de placa estandar per placa
hidrofuga del mateix gruix.

M2

Subtotal... 1,38000 1,38000

COST DIRECTE 1,38000
0,069005,00%DESPESES INDIRECTES
1,44900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,81ml Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de
mides segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat
de 13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

E83FUU10 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
1,38420/R 23,070000,060A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,98320 3,98320
Materials:

22,5000022,500001,000B0CCUU10 =xFormació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de
mides segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat de
13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

M

Subtotal... 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 26,48320
1,324165,00%DESPESES INDIRECTES

27,80736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,46M2 Subministre i col.locació de revestiment pi de flandes
encadellat, col.locat sobre estructura de rastrells, amb un
primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per
al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur,
preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. tot
segons projecte

E83KU101 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,81400/R 26,460000,900A012A000 =xOficial 1a fusterh
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20,92500/R 23,250000,900A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 44,73900 44,73900
Materials:

5,200000,650008,000B0A616J0 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

u

26,342524,440005,933B0K3C531 =xRastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

m

68,2500065,000001,050B0K3U101 =xRevestiment pi de flandes encadellat, col.locat sobre
estructura de rastrells, amb un primer tractament autoclau
incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una classe
de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb
color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre
ultraviolat per a una major durada del color per fusta
exposada ambients cara sur, preparades per anar
col.locades sobre xapa de suport. tot segons projecte

M2

Subtotal... 99,79252 99,79252

0,671091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,20261
7,260135,00%DESPESES INDIRECTES

152,46274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,24m2 CH2.2.- Formació de faixes perimetrals, de mides a
replantejar a obra, en el cel ras per tal d'ajust del cel ras
perforat, realitzat amb cel ras continu de plaques de guix
laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (ba), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

E844F120 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69550/R 25,990000,450A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
11,53500/R 23,070000,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 23,23050 23,23050
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
4,851304,710001,030B0CC1310 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb

vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
m2

0,619631,310000,473B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,075600,040001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

4,670004,670001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 11,89053 11,89053
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,348461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,46949
1,773475,00%DESPESES INDIRECTES

37,24296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,04m2 CH1.- Subministre i col.locació de cel ras acústic continu de
plaques de guix laminat, rectilini rodo 8/18 R amb perforació
tipus ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la
superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D
segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

E844U220 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,81430/R 25,990000,570A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
13,14990/R 23,070000,570A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 27,96420 27,96420
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
20,8080020,400001,020B0CCU220 =xPaques de guix laminat rectilini rodo 8/18 R amb perforació

tipus ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la
superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D
segons la norma UNE-EN ISO 11654, 

m2

0,619631,310000,473B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,075600,040001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

4,670004,670001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 27,84723 27,84723

0,419461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,23089
2,811545,00%DESPESES INDIRECTES

59,04244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,40m2 CH2.- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

E844UCC1 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,22800/R 23,070000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 19,62400 19,62400
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
4,851304,710001,030B0CC1310 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb

vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
m2

0,619631,310000,473B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,075600,040001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

4,670004,670001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 11,89053 11,89053

0,294361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,80889
1,590445,00%DESPESES INDIRECTES

33,39933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,49m2 CH3.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, placa
hidrófuga, amb acabat llis, 600x 600 mm i 15 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

E844UCR6 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600
Materials:

22,7115022,050001,030B844UCR6 =xPlaques de guix laminat, placa hidrófuga, amb acabat llis,
600x 600 mm i 15 mm de gruix , 

m2

3,811003,700001,030B84ZUU60 =xEstructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de
600x600 mm formada per perfils principals en forma de t
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 26,52250 26,52250

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,65829
1,832915,00%DESPESES INDIRECTES

38,49120COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,69m2 CH4.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat
amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 15 mm
de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la
UNE-EN ISO 11654 , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb
forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 0,6 m
i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
amb perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

E844UCR8 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,17780/R 26,860000,230A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,30610/R 23,070000,230A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,48390 11,48390
Materials:

28,8400028,000001,030B844UCR8 =xPlaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la
superfície, 600x 600 mm i 15 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654 ,

m2

3,017902,930001,030B84ZUR88 =xEstructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques
de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 31,85790 31,85790

0,172261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,51406
2,175705,00%DESPESES INDIRECTES

45,68976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,10ut Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mmE84A7855 Rend.: 1,000P- 171
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
5,76750/R 23,070000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5,76750 5,76750
Materials:

3,850003,850001,000B6B17855 =xReforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mmut

Subtotal... 3,85000 3,85000

COST DIRECTE 9,61750
0,480885,00%DESPESES INDIRECTES

10,09838COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €51,71m2 CH6.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb
superfície llisa de color estàndard , amb cantell recte, de 300
mm d'ample i de llargada variable fina a 2500 mm, classe
d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb
estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2
m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col·locat al
mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada
2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

E84BU081 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40100/R 26,860000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,07450/R 23,070000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,47550 17,47550
Materials:

27,7894026,980001,030B84B1MM1 =xBanda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell
recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió
o vist amb perfil T de 24 mm, de 300 mm d'amplària i de
llargària màxima <= 6000 mm, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s2, d0

m2

3,718303,610001,030B84ZPJ03 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 2100x300 mm, formada per perfils principals
tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m, per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella
i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport
addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats
als perfils principals i al perfil suport, inclòs part proporcional
de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i
fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 31,50770 31,50770

0,262131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,24533
2,462275,00%DESPESES INDIRECTES

51,70760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,43m2 CH6.2.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb
superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte,
de 300 mm d'ample i de llargaria variable fins a 2500 mm,,
amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat
amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2
m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col·locat al
mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada
2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

E84BUK83 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,40100/R 26,860000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,07450/R 23,070000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,47550 17,47550
Materials:

33,2381032,270001,030B84B2MM3 =xBanda d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb
cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de
pressió o vist amb perfil T de 24 mm, de 300 mm d'amplària i
de llargària màxima <= 6000 mm, amb vel acústic, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0

m2

3,718303,610001,030B84ZPJ03 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 2100x300 mm, formada per perfils principals
tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m, per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella
i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport
addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats
als perfils principals i al perfil suport, inclòs part proporcional
de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i
fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 36,95640 36,95640

0,262131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,69403
2,734705,00%DESPESES INDIRECTES

57,42873COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,62m2 Cel ras de tauler de partícules de tauler mineral hidrofug de
22 mm de gruix, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

E84HU080 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,47540/R 26,860000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,99910/R 23,070000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,47450 13,47450
Materials:

1,249508,330000,150B0A4U080 =xVisos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDMcu
5,940000,990006,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

12,8520012,240001,050B0CU5820 =xTauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment
portland CBP.E, de 10 mm de gruix, per a ambient exterior
segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis
color gris, tallat a mida

m2

4,670004,670001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

2,205001,470001,500B84ZUB80 =xPerfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27
mm d'alçària i gruix 0,6mm

m

Subtotal... 26,91650 26,91650
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PARTIDES D'OBRA
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0,202121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,59312
2,029665,00%DESPESES INDIRECTES

42,62277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,35ut Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com
a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

E84ZG1A0 Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,31300 11,31300
Materials:

43,1400043,140001,000B84ZG1A0 =xPortella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de
guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb
tanca de pressió i dispositiu de retenció

u

Subtotal... 43,14000 43,14000

0,169701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,62270
2,731135,00%DESPESES INDIRECTES

57,35383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,41m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment
de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure
laminated ), acabat ´´Woods´´, clasificació bs1 d0, realitzat
amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat, color
a escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament
de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les
cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons, adhesiu. inclou enllatat
amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especial, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les
normes cte.

E867FE01 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
6,92100/R 23,070000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 14,71800 14,71800
Materials:
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75,2000075,200001,000B867FE01 =xSistema integral de revestiment de parets amb revestiment

tipus hpl (high pressure laminated ) , clasificació bs1 d0,
realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb
acabat, color a escollir per df, segons carta de colors, amb
mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de
totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons de la casa sika o
equivalent adhesiu tipus sika bond t2 o equivalent. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especial de la casa sika o equivalent, disposició de panells,
tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte.

M2

Subtotal... 75,20000 75,20000

COST DIRECTE 89,91800
4,495905,00%DESPESES INDIRECTES

94,41390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,41m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment
de parets amb revestiment tipus hpl (high pressure
laminated ) acabat ´´Larix´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb
revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat color a
escollir per df, segons carta de colors, amb mecanització
vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i acoplament
de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de totes les
cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons adhesiu. inclou enllatat
amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especialt, disposició de panells, tant verticals com
horitzontals, segons disseny de df. inclou aplicació de les
normes cte.

E867FE02 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
6,92100/R 23,070000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 14,71800 14,71800
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
75,2000075,200001,000B867FE02 =xSistema integral de revestiment de parets amb revestiment

tipus hpl (high pressure laminated ) clasificació bs1 d0,
realitzat amb revestiment fenòlic de 6 mm de gruix, amb
acabat color a escollir per df, segons carta de colors, amb
mecanització vertical i horitzontal, rebaixos per superposició i
acoplament de panells, tornilleria oculta. inclou visellat de
totes les cantonades amb juntes per absorvir dilatacions i
contraccions de les tensions del material. fixació mixta,
mecànica-adhesiva amb macarrons de la casa sika o
equivalent adhesiu tipus sika bond t2 o equivalent. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu
especial de la casa sika o equivalent, disposició de panells,
tant verticals com horitzontals, segons disseny de df. inclou
aplicació de les normes cte

M2

Subtotal... 75,20000 75,20000

COST DIRECTE 89,91800
4,495905,00%DESPESES INDIRECTES

94,41390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,64m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
reforçada amb suport de cotó de 0,55 mm de gruix i 350
g/m2 de massa superficial, amb una classificació al foc
B-s1-d0, col·locat adherit

E867UB6C Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,27474/R 25,990000,126A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,90682/R 23,070000,126A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,18156 6,18156
Materials:

0,906003,020000,300B0901000 =xAdhesiu en dispersió aquosakg
25,8090024,580001,050B8671B6C =xLàmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,55 mm de

gruix i 350 g/m2 de massa superficial
m2

Subtotal... 26,71500 26,71500

0,092721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,98928
1,649465,00%DESPESES INDIRECTES

34,63875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,07m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E894BBJ0 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,19300/R 25,990000,700A012D000 =xOficial 1a pintorh
1,61490/R 23,070000,070A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 19,80790 19,80790
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Materials:

3,1263012,260000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
2,5459212,480000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 5,67222 5,67222

0,297121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,77724
1,288865,00%DESPESES INDIRECTES

27,06610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,72m2 Pintat exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat
llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E894UP01 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69550/R 25,990000,450A012D000 =xOficial 1a pintorh
1,03815/R 23,070000,045A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 12,73365 12,73365
Materials:

2,050004,100000,500B89ZPE00 =xPintura plàstica, per a exteriorskg

Subtotal... 2,05000 2,05000

0,191001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,97465
0,748735,00%DESPESES INDIRECTES

15,72339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,29m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació
fixadora i dues d'acabat

E898DFM0 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,34605/R 23,070000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,24455 4,24455
Materials:

4,6144811,600000,3978B89ZNE00 =xPintura al silicat de potassa per a exteriorskg
5,0064421,910000,2285B8ZAH000 =xImprimació neutralitzadora acrílicakg
0,635464,450000,1428B8ZAM000 =xImprimació fixadora acrílicakg

Subtotal... 10,25638 10,25638

0,063671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,56460
0,728235,00%DESPESES INDIRECTES
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15,29283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

E898J2A0 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,23070/R 23,070000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,82970 2,82970
Materials:

1,129752,840000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica, per a interiorskg
0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,78000 1,78000

0,042451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,65215
0,232615,00%DESPESES INDIRECTES
4,88475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,70m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

E898K2A0 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24875/R 25,990000,125A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,34605/R 23,070000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,59480 3,59480
Materials:

1,129752,840000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica, per a interiorskg
0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,78000 1,78000

0,053921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,42872
0,271445,00%DESPESES INDIRECTES
5,70016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,18M Subministre i col.locació de peça de remat de paviment de
30 cm d'amplada, realitzat amb peces de formigo rectangular
de 30x60 cm, de 7 cm de gruix,, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
reblert de junts amb sorra fina

E8J3PR10 Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A0122000 =xOficial 1a paletah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 8,45300 8,45300

Materials:
0,2968217,460000,017B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
6,1568019,240000,320B9FA6102 =xLlosa de formigó per a paviments de 60x30 cm i 7 cm de

gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt

M2

0,3728074,560600,005D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,82642 6,82642

0,126801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,40622
0,770315,00%DESPESES INDIRECTES

16,17653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,91ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret
amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i
anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb
metxes i clipat de la xapa de coronament per col.locació del
remat sense perforacions, tot segons projecte.

E8J9U001 Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,88375/R 23,070000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,59875 9,59875
Materials:

0,500000,100005,000B5ZZAEJ0 =xClau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomu
26,0100025,500001,020B8J9UR01 =xXapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat

de 2 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a
escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes.

ml

Subtotal... 26,51000 26,51000

COST DIRECTE 36,10875
1,805445,00%DESPESES INDIRECTES

37,91419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,88ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret
amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 25 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, col.locada amb fixacions mecàniques

E8J9U002 Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,88375/R 23,070000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,59875 9,59875
Materials:

0,500000,100005,000B5ZZAEJ0 =xClau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomu
18,3600018,000001,020B8J9UR02 =xXapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat

de 2 mm de gruix, de 25 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a
escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes,
col.locada amb fixacions mecàniques

ml

Subtotal... 18,86000 18,86000

COST DIRECTE 28,45875
1,422945,00%DESPESES INDIRECTES

29,88169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,17ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret
amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i
anivellació col.locada amb fixacions mecàniques, amb
metxes i clipat de la xapa de coronament per col.locació del
remat sense perforacions, tot segons projecte.

E8J9U003 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,88375/R 23,070000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,59875 9,59875
Materials:

0,500000,100005,000B5ZZAEJ0 =xClau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomu
22,4400022,000001,020B8J9UR03 =xXapa de coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat

d'1,5 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a
escollir df, en taller amb metxes de connexió en les juntes,
col.locada amb fixacions mecàniques

Ml

Subtotal... 22,94000 22,94000

COST DIRECTE 32,53875
1,626945,00%DESPESES INDIRECTES

34,16569COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,36ml Subministre i col.locació de dintell de paret suspesa en
planta baixa, realitzada amb planxa d'acer galvanitzat de 2
mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb quatre plecs, acabada lacada al forn, en color a escollir
df, en taller amb metxes de connexió en les juntes, inclou la
col.locació de tirants de suspensió, col.locada amb fixacions
mecàniques

E8J9ULL3 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,88375/R 23,070000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,91275 6,91275
Materials:

22,9500022,500001,020B8J9ULL3 =xDintell de paret suspesa en planta baixa, realitzada amb
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou la col.locació de tirants de
suspensió, col.locada amb fixacions mecàniques

ml

Subtotal... 22,95000 22,95000

COST DIRECTE 29,86275
1,493145,00%DESPESES INDIRECTES

31,35589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,29m2 Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba, inclou la p.p. de impermeabilització amb
morter impermeabilitzant per penetració capilar capil.lar de
2kg/m2.

E936UUB1 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07920/R 25,990000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
3,47200/R 21,700000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,55120 5,55120
Maquinària:

12,43840/R 155,480000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,43840 12,43840
Materials:

10,7771569,530000,155B065960B =xFormigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

m3

Subtotal... 10,77715 10,77715

0,083271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,85002
1,442505,00%DESPESES INDIRECTES
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30,29252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,50m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4

E93A14E0 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
2,60400/R 21,700000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,20300 5,20300
Materials:

0,010611,010000,0105B7C2P100 =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de
gruix

m2

3,7570389,453000,042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,76764 3,76764

0,078051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,04869
0,452435,00%DESPESES INDIRECTES
9,50112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,39m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar ni polir, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

E9DC172D Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69550/R 25,990000,450A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,61400/R 23,070000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh
0,65100/R 21,700000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,96050 16,96050
Materials:

1,282500,900001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons
norma une-en 13888, de color

kg

5,603200,800007,004B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004kg
15,3204015,020001,020B0FH5183 =xRajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de

forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
mitjà, grup bia (une-en 14411)

m2

Subtotal... 22,20610 22,20610

0,254411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,42101
1,971055,00%DESPESES INDIRECTES

41,39206COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €50,44m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

E9DC1M3F Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,61400/R 23,070000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh
0,65100/R 21,700000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,26000 18,26000
Materials:

1,282500,900001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons
norma une-en 13888, de color

kg

5,673240,810007,004B0711025 =xAdhesiu cimentós tipus c2 ef segons norma une-en 12004kg
22,5522022,110001,020B0FHA172 =xRajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar

antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411)

m2

Subtotal... 29,50794 29,50794

0,273901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,04184
2,402095,00%DESPESES INDIRECTES

50,44393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,12m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

E9DCAM3B Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,61400/R 23,070000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh
0,65100/R 21,700000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,26000 18,26000
Materials:

1,282500,900001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons
norma une-en 13888, de color

kg

4,412520,630007,004B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en 12004kg
22,5522022,110001,020B0FHA172 =xRajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar

antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411)

m2

Subtotal... 28,24722 28,24722

0,273901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,78112
2,339065,00%DESPESES INDIRECTES
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49,12018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,43m2 Subministre i col.locació de paviment vinílic homogeni
antilliscant de 2,5 mm de gruix, antilliscant, amb classificació
a l'us clase 3 / clase c al lliscament segons cte, en rotlles de
25x2m, amb juntes termosegellades en calent, certificació iso
9001 i ecològica iso 14001 i emas, inclou part proporcional
de peces especials, tot segons plànols i detalls de projecte.
acabat granit multisafe. 
Inclou la part proporcional de retorn de socols en mitja canya,
perfil de transició de de cautxó, i les peces especials per
trobada amb el revestiment.

E9P1TA02 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36632/R 25,990000,168A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
1,84560/R 23,070000,080A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,21192 6,21192
Materials:

44,6775042,550001,050B9P1VI02 =xPaviment vinílic homogeni antilliscant de 2,5 mm de gruix,
antilliscant, amb classificació a l'us clase 3 / clase c al
lliscament segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes
termosegellades en calent, certificació iso 9001 i ecològica
iso 14001 i emas, inclou part proporcional de peces
especials, tot segons plànols i detalls de projecte. granit
multisafe o equivalent. inclou la part proporcional de retorn de
socols en mitja canya.

M2

Subtotal... 44,67750 44,67750

COST DIRECTE 50,88942
2,544475,00%DESPESES INDIRECTES

53,43389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,90M2 Subministre i col·locació del sistema impermeabilitzant de
multicapa, amb la aplicació de una imprimació selladora de
poros, aplicació sellat de juntes i fisures, aplicació d'una
primera capa de la membrana impermeabilitzant, previament
barrejat amb mariseal speed cat, per un secat ràpid, després
una capa i nova aplicació per últim aplicar una capa
d'acabat. 

E9P72010 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59270/R 51,030000,090A011BTAZ =xCuadrilla aH.

Subtotal... 4,59270 4,59270
Materials:

3,960001,320003,000B894C010 =xQuars de colors mastertop f11 (0,4-0,8 mm)Kg
7,202344,501461,600D894BTT1 =xDe capa base epoxi incolora mastertop 1200 polykit de

degussa construction chemicals o similar, consistente en la
mezcla de el componente mastertop 1200 a3i, el
componente mastertop 1200 b4 y el árido de cuarzo
mastertop f1 sin incluir la aplicación.

Kg
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5,0993410,198670,500D894BTT3 =xDe sellado epoxi transparente mastertop 1200 polykit

tixotropado de degussa construction chemicals o similar,
consistente en la mezcla de el componente mastertop 1200
a3i, el componente mastertop b4 y el agente tixotropante
mastertop f14, sin incluir la aplicación.

Kg

Subtotal... 16,26168 16,26168

COST DIRECTE 20,85438
1,042725,00%DESPESES INDIRECTES

21,89710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,44M2 De granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant
lletada superficial amb la rugositat aproximada de 2,0 mm,
inclús neteja del suport tractat. amidada la superfíe
executada.

E9P76080 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98620/R 33,180000,090A011BTBZ =xCuadrilla bH.

Subtotal... 2,98620 2,98620
Maquinària:

0,83160/R 9,240000,090C0M0T001 =xEquip de granallatH.
0,41130/R 4,570000,090C0M0TT01 =xGrup electrogen de 40 kvaH.

Subtotal... 1,24290 1,24290

COST DIRECTE 4,22910
0,211465,00%DESPESES INDIRECTES
4,44056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,04m2 Subministre i colocació de paviment de entremat
electrosoldada antilliscant de 30x30 mm de pas de malla,
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat
en calent, de 30x2 mm, separades 30 mm entre si, amb marc
perimetral d'acer laminat UNE-eN 10025 S235JR, en perfil
en L, fixat amb peces de subjecció, Especejament de les
peces segons replans de projecte, comprovació de mides a
obra.

E9S1U020 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,84000/R 26,400000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh
6,94800/R 23,160000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 22,78800 22,78800
Materials:
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60,7185058,950001,030B0B5U020 =xPaviment de entremat electrosoldada antilliscant de 30x30

mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada
amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil pla laminat en calent, de 30x2 mm, separades 30
mm entre si, amb marc perimetral d'acer laminat UNE-eN
10025 S235JR, en perfil en L, fixat amb peces de subjecció,
Especejament de les peces segons replans de projecte,
comprovació de mides a obra.

m2

Subtotal... 60,71850 60,71850

0,341821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,84832
4,192425,00%DESPESES INDIRECTES

88,04074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,95ut Subministre i col.locació de graó d'acer galvanitzat, de 30x30
mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x300 mm, col·locat sobre estructura de suport, amb
estructura de suport amb ´´L´´, tot el conjunt d'acer
galvanitzat, inclou els elements necessaris per deixat l'unitat
acabada.

E9S1UU01 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh
5,79000/R 23,160000,250A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 12,39000 12,39000
Materials:

35,0000035,000001,000B0B5UU01 =xGraó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x300 mm, col·locat
sobre estructura de suport, amb estructura de suport amb
´´L´´,  tot el conjunt d'acer galvanitzat, 

ut

Subtotal... 35,00000 35,00000

0,185851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,57585
2,378795,00%DESPESES INDIRECTES

49,95464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,30m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat d'1,4 mm de gruix,, col·locat amb fixacions
mecàniques

E9S2LF3B Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,28000/R 26,400000,200A012F000 =xOficial 1a manyàh
2,31600/R 23,160000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 7,59600 7,59600
Materials:

3,160000,790004,000B0A62E90 =xTac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femellau
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33,2278032,260001,030B0CHLF0B =xPlanxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4

mm de gruix,
m2

Subtotal... 36,38780 36,38780

0,113941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,09774
2,204895,00%DESPESES INDIRECTES

46,30263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,51ut Subministre i col.locació de entornpeu de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster
de 14,30 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat
amb morter adhesiu

E9U69U10 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11880/R 25,990000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 3,11880 3,11880
Materials:

0,058000,290000,200B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004kg
12,5000012,500001,000B9U69U10 =xEntornpeu de material sintètic, sorra i pols de marbre

aglomerats amb resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7
mm de gruix, de color llis

ut

Subtotal... 12,55800 12,55800

0,046781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,72358
0,786185,00%DESPESES INDIRECTES

16,50976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,34ml Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats
amb resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de
gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

E9U6UZ07 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 3,89850 3,89850
Materials:

0,145000,290000,500B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004kg
10,5060010,300001,020B9U6UZ07 =xSòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats

amb resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de
gruix, de color llis

ml

Subtotal... 10,65100 10,65100

0,058481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,60798
0,730405,00%DESPESES INDIRECTES
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15,33838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,12ml Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, format per frontal i estesa de vora recta,
amb acabat llis amb estries, preu superior i 2,5 a 3,3peces/m,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

E9V38Q2D Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,19300/R 25,990000,700A0122000 =xOficial 1a paletah
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,78800 25,78800
Materials:

0,576900,900000,641B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons
norma une-en 13888, de color

kg

1,688800,800002,111B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004kg
67,8667543,090001,575B9V3EF8A =xPeça de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir

amb vora recta, 2,5 a 3,3 peces/m, preu superior, acabat llis
amb estries, per a l'estesa de l'esglaó

m

Subtotal... 70,13245 70,13245

0,386821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,30727
4,815365,00%DESPESES INDIRECTES

101,12263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,18m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant ref.
CC11370 de la serie Cadí de CALAF , de dues peces, frontal
i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8

E9V3A11NBS7N Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,19300/R 25,990000,700A0122000 =xOficial 1a paletah
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,78800 25,78800
Materials:

0,193800,340000,570B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

2,5360515,370000,165B0FG5172 =xRajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

m2

4,735504,510001,050B9V35GB6BS7N =xEsglaó 27,4x31 cm, ref. CC11370 de la serie Cadí de CALAFm
0,8201774,560600,011D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,

amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,28552 8,28552
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0,386821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,46034
1,723025,00%DESPESES INDIRECTES

36,18336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,47ml Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8

E9VZ19AN Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,29450/R 25,990000,550A0122000 =xOficial 1a paletah
5,96750/R 21,700000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,26200 20,26200
Materials:

1,800040,1800010,0002B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1

u

0,9394674,560600,0126D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,73950 2,73950

0,303931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,30543
1,165275,00%DESPESES INDIRECTES

24,47070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E9Z4A615 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46782/R 25,990000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,41526/R 23,070000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,88308 0,88308
Materials:

0,014881,220000,0122B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,572001,310001,200B0B34153 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20

cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080
m2

Subtotal... 1,58688 1,58688

0,013251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,48321
0,124165,00%DESPESES INDIRECTES
2,60737COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €54,91m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària
mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a
solicitacions normals, col·locant previament el suport

E9Z5U010 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A0122000 =xOficial 1a paletah
2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,36800 7,36800
Materials:

0,001880,940000,002B071P000 =xMorter d'anivellamentkg
3,960000,990004,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

40,8555038,910001,050B9Z5U010 =xPerfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i
suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar
sobre sostre, prèviament al paviment

m

Subtotal... 44,81738 44,81738

0,110521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,29590
2,614805,00%DESPESES INDIRECTES

54,91069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83ml Formació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum
antilliscants, col·locat amb adhesiu sobre peça de graó.

E9Z6U085 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95300/R 21,700000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,95300 1,95300
Materials:

3,570003,500001,020B9Z6U085 =xFormació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum
antilliscants, col·locat amb adhesiu sobre peça de graó.

ml

Subtotal... 3,57000 3,57000

0,029301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,55230
0,277615,00%DESPESES INDIRECTES
5,82991COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €577,00ut P04.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat,
d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb
marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada
de 1,5 mm de guix, porta d'una fulla batent de dimensions
90x205 cm realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb
planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, amb joc de
manetes d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament,
manetes i pany amb clau mestra.

EABGU037 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,52000/R 26,400001,800A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 47,52000 47,52000
Materials:

502,00000502,000001,000BAZGU037 =xP04.- Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de
dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta d'una fulla batent de dimensions 90x205 cm realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, amb joc de manetes
d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació
fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs
4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb
clau mestra.

ut

Subtotal... 502,00000 502,00000

COST DIRECTE 549,52000
27,476005,00%DESPESES INDIRECTES

576,99600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €737,02ut P05.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, de
dues fulles batents, de dimensions totals 135x210 cm, amb
marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada
de 1,5 mm de guix, porta de dues fulles batents desiguals,
una fulla de 80x205 cm i una fulla 45x205 cm, realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs barra antipanic.
acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i
dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4
frontisses, mecanismes de tancament, manetes i pany amb
clau mestra.

EABGU038 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,52000/R 26,400001,800A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 47,52000 47,52000
Materials:
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654,40000654,400001,000BAZGU038 =xP05.- Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, de

dimensions totals 135x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta de dues fulles batents desiguals, una fulla de 80x205
cm i una fulla 45x205 cm, realitzada bastidor perimetral i
interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per
les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix,
col.locada, inclòs barra antipanic. acabat pintat de tot el
conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat
d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

ut

Subtotal... 654,40000 654,40000

COST DIRECTE 701,92000
35,096005,00%DESPESES INDIRECTES

737,01600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €507,49ut P06.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat,
d'una fulla batent, de dimensions totals 90x210 cm, amb
marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada
de 1,5 mm de guix, porta de dimensions 80x205 cm
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs jocs de manetes
d'alumini, acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació
fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir,
inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i
pany amb clau mestra.

EABGU039 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,52000/R 26,400001,800A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 47,52000 47,52000
Materials:

435,80000435,800001,000BAZGU039 =xP06.- Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, de
dimensions totals 90x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
porta de dimensions 80x205 cm realitzada bastidor
perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de
gruix, col.locada, inclòs jocs de manetes d'alumini, acabat
pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues
d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau mestra.

ut

Subtotal... 435,80000 435,80000

COST DIRECTE 483,32000
24,166005,00%DESPESES INDIRECTES

507,48600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €595,90ut P07.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per
local de gas, amb reixa de ventilació inferior i superior
segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z,
d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb
marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada
de 1,5 mm de guix, realitzada bastidor perimetral i interior
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les
dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada,
inclòs maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el
conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat
d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de Cia.

EABGU050 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,52000/R 26,400001,800A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 47,52000 47,52000
Materials:

520,00000520,000001,000BAZGU040 =xP07.- Porta d'acer galvanitzat, per local de gas, amb reixa de
ventilació inferior i superior segons dimensions de projecte
amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de dimensions
totals 100x210 cm, amb marc lateral format per perfil
prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini,
pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament,
manetes i pany amb clau de Cia

ut

Subtotal... 520,00000 520,00000

COST DIRECTE 567,52000
28,376005,00%DESPESES INDIRECTES

595,89600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €595,90ut P07'.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat,
per local de residus, amb reixa de ventilació inferior i superior
segons dimensions de projecte amb lames en forma de Z,
d'una fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb
marc lateral format per perfil prefomat de xapa electrozincada
de 1,5 mm de guix, realitzada bastidor perimetral i interior
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les
dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada,
inclòs maneta d'alumini, pany i clau, acabat pintat de tot el
conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat
d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de
mestra.

EABGU051 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,52000/R 26,400001,800A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 47,52000 47,52000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
520,00000520,000001,000BAZGU041 =xP07'.- Porta d'acer galvanitzat, per local de residus, amb

reixa de ventilació inferior i superior segons dimensions de
projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla batent, de
dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format per
perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes
d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini,
pany i clau, acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament,
manetes i pany amb clau de mestra.

ut

Subtotal... 520,00000 520,00000

COST DIRECTE 567,52000
28,376005,00%DESPESES INDIRECTES

595,89600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.158,79ut F01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla
oculta, de dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA01 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 268

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

722,55000722,550001,000BAF4FA01 =xF01.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

153,0397060,490002,530BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

187,0000085,000002,200BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1.090,23510 1.090,23510

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.103,61237
55,180625,00%DESPESES INDIRECTES

1.158,79299COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.158,79ut F01'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla
oculta, de dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA02 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
722,55000722,550001,000BAF4FA02 =xF01'.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb

fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

153,0397060,490002,530BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

187,0000085,000002,200BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1.090,23510 1.090,23510

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.103,61237
55,180625,00%DESPESES INDIRECTES

1.158,79299COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.050,50ut F02.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla
oculta, de dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA03 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 272

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
653,35000653,350001,000BAF4FA03 =xF02.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb

fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

136,1025060,490002,250BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

170,0000085,000002,000BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 987,09790 987,09790

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.000,47517
50,023765,00%DESPESES INDIRECTES

1.050,49893COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.050,50ut F02'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla
oculta, de dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA04 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
653,35000653,350001,000BAF4FA04 =xF02'.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb

fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

136,1025060,490002,250BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

170,0000085,000002,000BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 987,09790 987,09790

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.000,47517
50,023765,00%DESPESES INDIRECTES

1.050,49893COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 275

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €604,74ut F02e.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA05 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

559,38000559,380001,000BAF4FA05 =xF02e.- fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 276

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 562,56540 562,56540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 575,94268
28,797135,00%DESPESES INDIRECTES

604,73981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €604,74ut F02e'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat,
amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
180x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA06 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 277

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
559,38000559,380001,000BAF4FA06 =xF02e'.- fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de

fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 562,56540 562,56540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 575,94268
28,797135,00%DESPESES INDIRECTES

604,73981COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 278

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €982,50ut F03.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla
oculta, de dimensions totals 166x167 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 166x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 94x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA07 Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 279

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
610,77000610,770001,000BAF4FA07 =xF03.- fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb

fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
166x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 166x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 94x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

125,8192060,490002,080BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

158,1000085,000001,860BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 922,33460 922,33460

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 935,71188
46,785595,00%DESPESES INDIRECTES

982,49747COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 280

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €804,25ut F04.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla
oculta, de dimensions totals 130x167 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 130x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA08 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 281

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
498,83000498,830001,000BAF4FA08 =xF04.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb

persiana motoritzada, de dimensions totals 137x172 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
de dimensions totals 137x125 cm, una fula oscilo-batent de
68x125 cm, i una fulla batent de 68x125 cm, caixa de
persiana superior de 137x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior del
mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

98,5987060,490001,630BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

127,5000085,000001,500BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 752,57410 752,57410

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 765,95137
38,297575,00%DESPESES INDIRECTES

804,24894COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 282

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €465,82ut F05.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
130x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA09 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

427,08000427,080001,000BAF4FA09 =xF05.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 430,26540 430,26540



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 443,64268
22,182135,00%DESPESES INDIRECTES

465,82481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €646,34ut F06.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
196x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 121x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA10 Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 284

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
599,00000599,000001,000BAF4FA10 =xF06.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de

fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 121x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 602,18540 602,18540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 615,56268
30,778135,00%DESPESES INDIRECTES

646,34081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.519,94ut F07.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
519x125 cm,, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent
de 65x125 cm, i tres finestres d'una fulla batent de 121x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA11 Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 285

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

1.431,000001.431,000001,000BAF4FA11 =xF07.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 519x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent
de 65x125 cm, i tres finestres d'una fulla batent de 121x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 1.434,18540 1.434,18540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.447,56268
72,378135,00%DESPESES INDIRECTES

1.519,94081COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 286

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.310,99ut F08.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
435x125 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent
de 65x125 cm, i dues finestres d'una fulla batent de 110x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA12 Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

1.232,000001.232,000001,000BAF4FA12 =xF08.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 435x125 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent
de 65x125 cm, i dues finestres d'una fulla batent de 110x125
cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 1.235,18540 1.235,18540



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 287

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.248,56267
62,428135,00%DESPESES INDIRECTES

1.310,99081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €984,07ut F09.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla
oculta, de dimensions totals 172x167 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 172x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 100x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA13 Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 288

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
602,93000602,930001,000BAF4FA13 =xF09.- Fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb

fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
172x167 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals
amb fulla oculta, de dimensions totals 172x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 100x125
cm, amb caixa superior de persiana superior de 172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

130,0535060,490002,150BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

163,2000085,000001,920BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 923,82890 923,82890

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 937,20617
46,860315,00%DESPESES INDIRECTES

984,06648COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €386,44ut F10.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
100x65 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent
de 100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA14 Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

351,48000351,480001,000BAF4FA14 =xF10.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de
fulla oculta, de dimensions totals 100x65 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent
de 100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 354,66540 354,66540

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 290

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 368,04268
18,402135,00%DESPESES INDIRECTES

386,44481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €375,10ut F11.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals
102x120 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals
oscilo-batents de 45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA15 Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
340,68000340,680001,000BAF4FA15 =xF11.- Fusteria d'alumini lacat, amb fulles oscilo-batents de

fulla oculta, de dimensions totals 102x120 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals
oscilo-batents de 45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 343,86540 343,86540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 357,24268
17,862135,00%DESPESES INDIRECTES

375,10481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €401,49ut F12.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de
fulles ocultes, de dimensions totals 85x115 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
85x115 cm, d'una fulla oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA16 Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

365,81000365,810001,000BAF4FA16 =xF12.- Fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 85x115
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
85x115 cm, d'una fulla oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 368,99540 368,99540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 382,37268
19,118635,00%DESPESES INDIRECTES

401,49131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €478,23ut F13.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de
fulles ocultes, de dimensions totals 165x100 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
165x100 cm, amb dues fulles iguals oscilo-batents de 80x90
cm  cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA17 Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 293

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

438,89000438,890001,000BAF4FA17 =xF13.- Fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 165x100
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
165x100 cm, amb dues fulles iguals oscilo-batents de 80x90
cm  cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 442,07540 442,07540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 455,45268
22,772635,00%DESPESES INDIRECTES

478,22531COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 294

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €340,13ut F14.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de
fulles ocultes, de dimensions totals 74x80 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80
cm, amb una fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA18 Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

307,37000307,370001,000BAF4FA18 =xF14.- Fusteria d'alumini lacat de fulles ocultes, de dimensions
totals 74x80 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a
escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80
cm, amb una fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 310,55540 310,55540



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 323,93267
16,196635,00%DESPESES INDIRECTES

340,12931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.252,19ut B01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles batents de fulla oculta i fulla
fixa, de dimensions totals 170x227 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes
segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals
170x185 cm, una fula batent de 60x185 cm, i una fulla fixa de
110x185 cm, amb caixa superior de persiana superior de
170x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA19 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 296

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
799,50000799,500001,000BAF4FA19 =xB01.- Fusteria d'alumini lacat amb persiana motoritzada, amb

fulles batents de fulla oculta i fulla fixa, de dimensions totals
170x227 cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir
per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals
170x185 cm, una fula batent de 60x185 cm, i una fulla fixa de
110x185 cm, amb caixa superior de persiana superior de
170x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy
o equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies
de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS
4 cm de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

190,5435060,490003,150BAV7F964 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de
9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2

m2

161,5000085,000001,900BAV7MU01 =xKit de motor eléctric, amb accesoris i mecanismes per
accionament automátic de persiana enrollatble.

ml

23,4000023,400001,000BAVZUP10 =xPolsdador de dos tecles per a comandament motor persiana,
amb caixa per encastar, marc i mecanismes

u

1,060000,530002,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1.179,18890 1.179,18890

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.192,56617
59,628315,00%DESPESES INDIRECTES

1.252,19448COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 297

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €500,39ut B02.- submistre i col.locació de finestra realitzada amb
fusteria d'alumini lacat, de dimensions totals 100x215 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de
qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons
une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
100x215 cm, amb una finestra d'una fulla oscilo-batent de
90x100 cm, amb una tarja inferior fixa de 100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA20 Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

460,00000460,000001,000BAF4FA20 =xB02.- Finestra realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 100x215 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals
100x215 cm, amb una finestra d'una fulla oscilo-batent de
90x100 cm, amb una tarja inferior fixa de 100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 463,18540 463,18540

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 298

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 476,56268
23,828135,00%DESPESES INDIRECTES

500,39081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €841,32ut P01.- Submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria
d'alumini lacat, de dimensions totals 160x220 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 105x220
cm amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de
55x220 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA21 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

28,3206012,260002,310B7J5US01 =xCartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.

ut



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 299

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
756,37000756,370001,000BAF4FA21 =xP01.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de

dimensions totals 160x220 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent amb lateral
fix, una fulla batent de 105x220 cm amb accionament amb
maneta i l'altre fulla fixa de 55x220 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-joc de manetes i accesoris
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 787,87600 787,87600

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 801,25327
40,062665,00%DESPESES INDIRECTES

841,31594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €893,09ut P02.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria
d'alumini lacat, de dimensions totals 120x250 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215
cm amb accionament amb joc de manetes i tarja superior fixa
de 120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA22 Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 300

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,05100 13,05100

Materials:
1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

834,00000834,000001,000BAF4FA22 =xP02.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 120x250 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215
cm amb accionament amb joc de manetes i tarja superior fixa
de 120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 837,18540 837,18540

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 850,56267
42,528135,00%DESPESES INDIRECTES

893,09081COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 301

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €775,49ut P03.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria
d'alumini lacat, de dimensions totals 160x210 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions
de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220
o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210
cm amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de
64x210 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

EAF4FA23 Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

722,00000722,000001,000BAF4FA23 =xP03.- Porta realitzada amb fusteria d'alumini lacat, de
dimensions totals 160x210 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df. dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació
aev com a mínim segons une 85.220 o superior segons
resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210
cm amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de
64x210 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació
de mides a obra.

ut

Subtotal... 725,18540 725,18540

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 302

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 738,56267
36,928135,00%DESPESES INDIRECTES

775,49081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.779,74ut P-RF01.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini
rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm,
compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
90x210 cm, i una fulla lateral fixa 30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb
certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts
per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60
de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

EAF4FA30 Rend.: 1,000P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 303

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

9,4402012,260000,770B7J5US01 =xCartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.

ut

2.296,000002.296,000001,000BAF4FA30 =xP-RF01.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de
porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , amb una porta batent 90x210 cm, i una fulla
lateral fixa 30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats, Fins i tot p / p d'urpes
de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó
de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes
i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada. 

ut

1.277,74500495,250002,580BC1MUF01 =xVidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb
certificat homologat.

m2

Subtotal... 3.586,37060 3.586,37060

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.599,74788
179,987395,00%DESPESES INDIRECTES

3.779,73527COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 304

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.449,28ut P-RF02.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini
rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm,
compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
-Vidre tallafocs de la casa Pyrobel 25 o equivalent, per una
resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts
per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60
de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

EAF4FA31 Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

9,4402012,260000,770B7J5US01 =xCartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.

ut



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 305

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.115,000002.115,000001,000BAFAFA31 =xP-RF02.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de

porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 120x215 cm, compost per perfils d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts
per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60
de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

ut

1.144,02750495,250002,310BC1MUF01 =xVidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb
certificat homologat.

m2

Subtotal... 3.271,65310 3.271,65310

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.285,03038
164,251525,00%DESPESES INDIRECTES

3.449,28189COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 306

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.126,82ut P-RF03.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini
rf, Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 106x215 cm,
compost per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals
106x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
100x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb
certificat homologat.
-Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats amb la sèrie
subministrats per STAC. Fins i tot p / p d'urpes de fixació,
segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60
de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

EAF4FA50 Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,05100 13,05100
Materials:

1,0326017,210000,060B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

2,1528011,960000,180B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

8,3368012,260000,680B7J5US01 =xCartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.

ut



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 307

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.913,000001.913,000001,000BAF4FA50 =xP-RF03.- Fusteria d'alumini rf, Ei2-60-c5, composició de

porta amb frontissa practicable d'obertura exterior / interior,
dimensions 106x215 cm, compost per perfils d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
Formada pels seguents elements: 

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció
40x20 mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals
106x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
100x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà
dels perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins
a 240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria,
necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes,
sellat amb escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del
vidre.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de
manetes d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts
per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment
per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60
de la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

ut

1.040,02500495,250002,100BC1MUF01 =xVidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb
certificat homologat.

m2

Subtotal... 2.964,54720 2.964,54720

0,326282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.977,92448
148,896225,00%DESPESES INDIRECTES

3.126,82070COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 308

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.469,29ut PV1.- subministre i col.locació de conjunt de tancament de
vidre de dimensions totals 215x275 cm, format per una porta
de dues fulles pivotants 180x220 cm, amb dues tarjes
laterals fixes col.locades sobre un perfil perimetral d'acer
inoxidable, de dimensions 18x220 cm, amb estructura de
suport d'acer en la part superior a forma de dintell ocult, reixa
superior d'alumini de dimensions 215x55 cm, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de
cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de
vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons
plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment
col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

EAM1PV01 Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,25000/R 25,250001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh
22,87000/R 22,870001,000A013E000 =xAjudant vidrierh

Subtotal... 48,12000 48,12000
Materials:

1.350,000001.350,000001,000BAM1PV01 =xPV1.- Conjunt de tancament de vidre de dimensions totals
215x275 cm, format per una porta de dues fulles pivotants
180x220 cm, amb dues tarjes laterals fixes col.locades sobre
un perfil perimetral d'acer inoxidable, de dimensions 18x220
cm, amb estructura de suport d'acer en la part superior a
forma de dintell ocult, reixa superior d'alumini de dimensions
215x55 cm, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de
cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de
vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons
plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment
col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

ut

Subtotal... 1.350,00000 1.350,00000

1,203002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.399,32300
69,966155,00%DESPESES INDIRECTES

1.469,28915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.049,29ut PV2.- subministre i col.locació de tancament de vidre de
dimensions totals 160x220 cm, format per una porta de dues
fulles pivotants 80x220 cm cada una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de
cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de
vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons
plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment
col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

EAM1PV02 Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 309

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,25000/R 25,250001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh
22,87000/R 22,870001,000A013E000 =xAjudant vidrierh

Subtotal... 48,12000 48,12000
Materials:

950,00000950,000001,000BAM1PV02 =xPV2.- Tancament de vidre de dimensions totals 160x220 cm,
format per una porta de dues fulles pivotants 80x220 cm
cada una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de
cop i clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de
vinil translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons
plànols i detalls de projecte, deixant la fusteria totalment
col.locada i acabada. comprovació de mides a obra.

ut

Subtotal... 950,00000 950,00000

1,203002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 999,32300
49,966155,00%DESPESES INDIRECTES

1.049,28915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €275,28ut Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer
perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per
parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat
abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura
perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent
posterior de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de
100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i
guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

EAQDF010 Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
8,07450/R 23,070000,350A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 17,17100 17,17100
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 310

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
245,00000245,000001,000B6B1UU01 =xSubestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta

corredissa de 90x210 cm, apte per parets interiors de
cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie,
sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral de
fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta
multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de
100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i
guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)

ut

Subtotal... 245,00000 245,00000

COST DIRECTE 262,17100
13,108555,00%DESPESES INDIRECTES

275,27955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €787,32ut PF3.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per
un buit d'obra de dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent
enrasada amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

EAQDPF01 Rend.: 1,000P- 242

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 311

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
625,00000625,000001,000BAQDPF01 =xPF3.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions

100x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment,
de dimensions de 90x205 cm, realitzada amb panells de
compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides
a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat
print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de
resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la
porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable,
joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 625,00000 625,00000

COST DIRECTE 749,82500
37,491255,00%DESPESES INDIRECTES

787,31625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €918,57ut PF2.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per
un buit d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent
enrasada amb el revestiment, de dimensions de 105x205
cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable,
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

EAQDPF02 Rend.: 1,000P- 243

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
750,00000750,000001,000BAQDPF02 =xPF2.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions

115x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment,
de dimensions de 105x205 cm, realitzada amb panells de
compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides
a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat
print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de
resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la
porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable,
joc de manetes d'acer inoxidable, sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 750,00000 750,00000

COST DIRECTE 874,82500
43,741255,00%DESPESES INDIRECTES

918,56625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.128,57ut PF1.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per
un buit d'obra de dimensions 120x210 cm, de dues fulles
batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de
80x205 cm i 40x205 cm, realitzada amb panells de compacte
fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís
de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb
llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de
manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDPF03 Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 313

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
950,00000950,000001,000BAQDPF03 =xPF1.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions

120x210 cm, de dues fulles batents enrasades amb el
revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 950,00000 950,00000

COST DIRECTE 1.074,82500
53,741255,00%DESPESES INDIRECTES

1.128,56625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €677,07ut PF7.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per
un buit d'obra de dimensions 90x210 cm, d'una fulla batent
enrasada amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable,
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

EAQDPF04 Rend.: 1,000P- 245

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 314

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
520,00000520,000001,000BAQDPF04 =xPF7.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions

90x210 cm, d'una fulla batent enrasada amb el revestiment,
de dimensions de 80x205 cm, realitzada amb panells de
compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides
a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat
print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de
resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la
porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable,
joc de manetes d'acer inoxidable, sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades rectes i
reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 520,00000 520,00000

COST DIRECTE 644,82500
32,241255,00%DESPESES INDIRECTES

677,06625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €608,82ut PF5.- Subministre, muntatge i col·locació de conjunt de porta
corredissa, per a un forat d'obra de 95x220 cm, format per
una porta corredissa de dimensions 90x225 cm, realitzada
amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte
fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral, joc de tiradors
d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges
d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult amb doble
base per allotjament de rodes amb doble fre, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDPF05 Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 315

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
455,00000455,000001,000BAQDPF05 =xPF5.- Conjunt de porta corredissa, per a un forat d'obra de

95x220 cm, format per una porta corredissa de dimensions
90x225 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de
46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de
compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb
llana mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat, guia de deslliçament
d'alumini ocult amb doble base per allotjament de rodes amb
doble fre, totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 455,00000 455,00000

COST DIRECTE 579,82500
28,991255,00%DESPESES INDIRECTES

608,81625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €787,32ut PF3-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per
un buit d'obra de dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent
enrasada per l'exterior amb el revestiment, de dimensions de
90x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de
46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de
compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb
llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de
manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDPF11 Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 316

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
625,00000625,000001,000BAQDPF11 =xPF3-E.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de

dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent enrasada per
l'exterior amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 625,00000 625,00000

COST DIRECTE 749,82500
37,491255,00%DESPESES INDIRECTES

787,31625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €918,57ut PF2-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per
un buit d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent
enrasada per el exterior amb el revestiment, de dimensions
de 105x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic
de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de
compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb
llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de
manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre
de seguretat cantonades rectes i reforçades interiorment,
goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses
segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDPF12 Rend.: 1,000P- 248

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 317

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
750,00000750,000001,000BAQDPF12 =xPF2-E.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de

dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent enrasada per el
exterior amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 750,00000 750,00000

COST DIRECTE 874,82500
43,741255,00%DESPESES INDIRECTES

918,56625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.128,57ut PF1'.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per
un buit d'obra de dimensions 120x210 cm, de dues fulles
batents enrasades amb el revestiment, de dimensions de
80x205 cm i 40x205 cm, realitzada amb panells de compacte
fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment perimetral massís
de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares
amb plaques de compacte fenòlic estratificat print hpl de 8
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb
llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de
manetes d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDPF13 Rend.: 1,000P- 249

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,67500/R 23,070002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,82500 124,82500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 318

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
950,00000950,000001,000BAQDPF13 =xPF1'.- Porta interior de pas, per un buit d'obra de dimensions

120x210 cm, de dues fulles batents enrasades amb el
revestiment, de dimensions de 80x205 cm i 40x205 cm,
realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de
gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb
film protector revestides de resina de melamina, acabament
llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses
ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable
sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable,
pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; cantonades
rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora
d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de
mur variable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

ut

Subtotal... 950,00000 950,00000

COST DIRECTE 1.074,82500
53,741255,00%DESPESES INDIRECTES

1.128,56625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,71ut Subministre i col·locació de porta d'armari d'una fulla batent
enrasades amb el revestiment, per a un pas de 95x215 cm,
prefabricada hidròfuga, realitzada amb panells de compacte
fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestides de
resina de melamina, acabament llis, frontisses, d'alta qualitat
d'acer inoxidable de 3 mm de gruix i 20 mm de nus segons
normativa din per rebuda oculta; tirador d'alumini, ferratges
d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; marc bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de
gruix, anoditzat grata mate, cantonades rectes i reforçades
interiorment, doble perfil de regulable per nivellació, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDPF20 Rend.: 1,000P- 250

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 319

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
252,00000252,000001,000BAQD1010 =xPorta d'armari d'una fulla batent enrasades amb el

revestiment, per a un pas de 95x215 cm, prefabricada
hidròfuga, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 12
mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, frontisses, d'alta qualitat d'acer
inoxidable de 3 mm de gruix i 20 mm de nus segons
normativa din per rebuda oculta; tirador d'alumini, ferratges
d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; marc bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de
gruix, anoditzat grata mate, cantonades rectes i reforçades
interiorment, doble perfil de regulable per nivellació, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

ut

Subtotal... 252,00000 252,00000

COST DIRECTE 264,48250
13,224135,00%DESPESES INDIRECTES

277,70662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €225,95m2 Subministre, muntatge i col·locació de frontal de cabines
sanitàries, de 200 cm d'alçada, format per parts mòbils i parts
fixes, prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de
12 mm de gruix, amb bastiment, amb film protector revestit
de resina de melamina, acabament llis; perfil superior
estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils
verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 12 mm; batents
d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; potes de
150mm d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb
regulador d'altura en acer inoxidable, embellidor en forma de
con de nylon i peana d'acer inoxidable. inclou frontisses per
portes, de doble pala , embegudes al cantell, d'acer
inoxidable d'alta qualitat de 3 mm de gruix i 20 mm de nus;
manlleves de diseny d'acer inoxidable aisi 304 de 19 mm de
diàmetre amb sistema de lligat, pany i condena d'acer
inoxidable amb indicador lliure/ocupat i espiga per obertura
d'emergència.totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDT021 Rend.: 1,000P- 251

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,09200/R 26,860002,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
50,75400/R 23,070002,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 109,84600 109,84600
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 320

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
105,34000105,340001,000BAQDT021 =xFrontal de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, format per

parts mòbils i parts fixes, prefabricat hidròfug, realitzat amb
compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb bastiment, amb
film protector revestit de resina de melamina, acabament llis;
perfil superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de
55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u
de 12 mm; batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora
d'impacte; potes de 150mm d'alçada, d'alumini massís
anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en acer
inoxidable, embellidor en forma de con de nylon i peana
d'acer inoxidable. inclou frontisses per portes, de doble pala ,
embegudes al cantell, d'acer inoxidable d'alta qualitat de 3
mm de gruix i 20 mm de nus; manlleves de diseny d'acer
inoxidable aisi 304 de 19 mm de diàmetre amb sistema de
lligat, pany i condena d'acer inoxidable amb indicador
lliure/ocupat i espiga per obertura d'emergència.totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

m2

Subtotal... 105,34000 105,34000

COST DIRECTE 215,18600
10,759305,00%DESPESES INDIRECTES

225,94530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,97m2 Subministre, muntatge i col·locació de divisions de cabines
sanitàries, de 200 cm d'alçada, formada només per parts
fixes, amb prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte
fenòlic de 12 mm de gruix, acabament llis, interior de planxa
d'escuma de poliestiré expandit; perfil superior estabilitzador
al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals
d'alumini anoditzat en forma de u de 12mm; potes de 150mm
d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb
regulador d'altura en acer inoxidable, embellidor en forma de
con de nylon i peana d'acer inoxidable. totalment col·locada,
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDT022 Rend.: 1,000P- 252

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,34800/R 26,860001,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
41,52600/R 23,070001,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 89,87400 89,87400
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
105,34000105,340001,000BAQDT022 =xDivisions de cabines sanitàries, de 200 cm d'alçada, formada

només per parts fixes, amb prefabricat hidròfug, realitzat amb
compacte fenòlic de 30 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 24x20 mm, revestit
ambdúes cares amb planxes de compacte fenòlic stratificato
print hpl de 3 mm de gruix, amb film protector revestit de
resina de melamina, acabament llis, interior de planxa
d'escuma de poliestiré expandit; perfil superior estabilitzador
al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals
d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm; batents d'alumini
anoditzat amb goma amortidora d'impacte; potes de 150mm
d'alçada, d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb
regulador d'altura en acer inoxidable, embellidor en forma de
con de nylon i peana d'acer inoxidable.

m2

Subtotal... 105,34000 105,34000

COST DIRECTE 195,21400
9,760705,00%DESPESES INDIRECTES

204,97470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,84ut Subministre, muntatge i col·locació de mampara divisoria, de
dimensions 80x200 cm, amb prefabricat hidròfug, realitzat
amb compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector
revestit de resina de melamina, acabament llis, perfil inferior i
superior estabilitzador al front d'alumini anoditzat de
55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en forma de u
de 30mm; batents d'alumini anoditzat amb goma amortidora
d'impacte; embellidor en forma de con de nylon i peana
d'acer inoxidable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte.

EAQDT023 Rend.: 1,000P- 253

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,96500 24,96500
Materials:

131,07000131,070001,000BAQDU010 =xMampara divisoria, de dimensions 80x200 cm, amb
prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12
mm de gruix, amb film protector revestit de resina de
melamina, acabament llis, perfil inferior i superior
estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils
verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm; batents
d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte;
embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer
inoxidable. totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte.

u

Subtotal... 131,07000 131,07000

COST DIRECTE 156,03500
7,801755,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
163,83675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €448,10ut RF7.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 85x210 cm, formada
per una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI01 Rend.: 1,000P- 254

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 323

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
420,00000420,000001,000BASAEI01 =xRF7.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2

60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 85x210 cm, formada per una fulla batent de 80x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 420,00000 420,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 426,76500
21,338255,00%DESPESES INDIRECTES

448,10325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €463,85ut RF4.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 100x210 cm, formada
per una fulla batent de 90x205 cm, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI02 Rend.: 1,000P- 255

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
435,00000435,000001,000BASAEI02 =xRF4.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2

60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 100x210 cm, formada per una fulla batent de 90x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 435,00000 435,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 441,76500
22,088255,00%DESPESES INDIRECTES

463,85325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 326

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €735,80ut RF8.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada
per dues fulles batents desiguals una de 80x205 cm, i l'altre
de 40x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI03 Rend.: 1,000P- 256

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 327

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
694,00000694,000001,000BASAEI03 =xRF8.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2

60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents
desiguals una de 80x205 cm, i l'altre de 40x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per
df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 694,00000 694,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 700,76500
35,038255,00%DESPESES INDIRECTES

735,80325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 328

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €752,60ut RF2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada
per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre
de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable cilindre keso perfil europeu
mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI04 Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 329

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
710,00000710,000001,000BASAEI04 =xRF2.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2

60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents
desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per
df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable cilindre keso perfil europeu
mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 710,00000 710,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 716,76500
35,838255,00%DESPESES INDIRECTES

752,60325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 330

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €752,60ut RF2'.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada
per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre
de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable, cilindre keso perfil europeu
mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI05 Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
710,00000710,000001,000BASAEI05 =xRF2'.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2

60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles batents
desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada
pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per
df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80
mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable, cilindre keso perfil europeu
mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO en
cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 710,00000 710,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 716,76500
35,838255,00%DESPESES INDIRECTES

752,60325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 332

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.283,90ut RF6.- Suministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 162x210 cm, formada
per dues fulles batents iguals de 75x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI06 Rend.: 1,000P- 259

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 333

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.216,000001.216,000001,000BASAEI06 =xRF6.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2

60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 162x210 cm, formada per dues fulles batents iguals
de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 1.216,00000 1.216,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.222,76500
61,138255,00%DESPESES INDIRECTES

1.283,90325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 334

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.109,60ut RF1.- subministrament i col·locació de porta telescopica
automàtica de sectorització, per a una resistència a el foc
EI60-c5, de dimensions 130x210 cm,, corredissa de 2 fulles
telescòpiques , de dimensions 70x210 cm cadascuna,
retinguda oberta mitjançant mecanisme electroimant,
connectat a el sistema d'alarma de l'edifici per desbloqueig
automàtic, amb tancament controlat per acció de sistema
dels contrapesos, o bé pel propi pes de la porta (en el cas
que porti guies inclinades). Resistència a el foc testada
segons norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a
partir de panells ajustats en funció de les dimensions de la
porta. Panell compost de doble xapa galvanitzada d'1 mm de
gruix, farcit de llana de roca mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits. El full incorpora un perfil metàl·lic perimetral en forma
d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat
amb gran acabat superficial, per proporcionar una rodament
perfecta dels carros al seu interior, suspensió del full al carril
gràcies a sistema carro + colgadero, sistema totalment
regulable mitjançant femelles, perfils plegats d'acer
galvanitzat, contraposats en fulla i paret, preparats per
albergar junta intumescent en tota la longitud, calaix de
contrapesos (enregistrable) i pal de tancament realitzats en
xapa d'acer galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte
final, amortidor radial de velocitat de tancament, tirador
d'obertura / tancament embotit en el full, cobreix guies,
element protector de carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada,
acabada amb pintura setinada color a escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i
ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. comprovació de mides a l'obra.

EASAEI07 Rend.: 1,000P- 260

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 335

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.050,000001.050,000001,000BASAEI07 =xRF1.- Porta automàtica de sectorització, per a una

resistència a el foc EI60-c5, de dimensions 130x210 cm,,
corredissa de 2 fulles telescòpiques , de dimensions 70x210
cm cadascuna, retinguda oberta mitjançant mecanisme
electroimant, connectat a el sistema d'alarma de l'edifici per
desbloqueig automàtic, amb tancament controlat per acció de
sistema dels contrapesos, o bé pel propi pes de la porta (en
el cas que porti guies inclinades). Resistència a el foc testada
segons norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a
partir de panells ajustats en funció de les dimensions de la
porta. Panell compost de doble xapa galvanitzada d'1 mm de
gruix, farcit de llana de roca mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits. El full incorpora un perfil metàl·lic perimetral en forma
d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat amb
gran acabat superficial, per proporcionar una rodament
perfecta dels carros al seu interior, suspensió del full al carril
gràcies a sistema carro + colgadero, sistema totalment
regulable mitjançant femelles, perfils plegats d'acer
galvanitzat, contraposats en fulla i paret, preparats per
albergar junta intumescent en tota la longitud, calaix de
contrapesos (enregistrable) i pal de tancament realitzats en
xapa d'acer galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte
final, amortidor radial de velocitat de tancament, tirador
d'obertura / tancament embotit en el full, cobreix guies,
element protector de carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada,
acabada amb pintura setinada color a escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i
ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. comprovació de mides a l'obra.

ut

Subtotal... 1.050,00000 1.050,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.056,76500
52,838255,00%DESPESES INDIRECTES

1.109,60325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 336

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €558,35ut RF3.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell , homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada
per una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI08 Rend.: 1,000P- 261

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 337

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
525,00000525,000001,000BASAEI08 =xRF3.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2

90-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 120x210 cm, formada per una fulla batent de 116x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 525,00000 525,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 531,76500
26,588255,00%DESPESES INDIRECTES

558,35325COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 338

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €448,10ut RF5.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 90x210 cm, formada
per una fulla batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI09 Rend.: 1,000P- 262

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:

420,00000420,000001,000BASAEI09 =xRF5.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell , homologada ei2
60-c5, de fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra
de 90x210 cm, formada per una fulla batent de 80x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada,
amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 420,00000 420,00000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 339

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 426,76500
21,338255,00%DESPESES INDIRECTES

448,10325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.294,10ut RF9.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 160x210 cm, formada
per dues fulles batents iguals de 75x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI20 Rend.: 1,000P- 263

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,68000/R 26,400001,200A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 31,68000 31,68000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 340

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.200,000001.200,000001,000BASAEI20 =xRF9.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2

60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 160x210 cm, formada per dues fulles batents iguals
de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 1.200,00000 1.200,00000

0,792002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.232,47200
61,623605,00%DESPESES INDIRECTES

1.294,09560COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 341

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.378,10ut RF10.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 170x210 cm, formada
per dues fulles batents iguals de 80x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI21 Rend.: 1,000P- 264

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,68000/R 26,400001,200A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 31,68000 31,68000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 342

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.280,000001.280,000001,000BASAEI21 =xRF10.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2

60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 170x210 cm, formada per dues fulles batents iguals
de 80x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 1.280,00000 1.280,00000

0,792002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.312,47200
65,623605,00%DESPESES INDIRECTES

1.378,09560COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 343

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €789,35ut RF2.2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell amb electroiman , homologada ei2 60-c5, de
fulles batents amb espiells de vidre, per un buit d'obra de
136x210 cm, formada per dues fulles batents desiguals una
de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm, acabada pintada
lacada amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df,
construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm
de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a
centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI24 Rend.: 1,000P- 265

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 344

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
745,00000745,000001,000BASAEI24 =xRF2.2.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell amb

electroiman , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada
per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre
de 48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80
micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns
nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a
centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 745,00000 745,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 751,76500
37,588255,00%DESPESES INDIRECTES

789,35325COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 345

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €735,80ut RF11.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada
per dues fulles batents iguals de 65x205 cm, cada una,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832
o equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI25 Rend.: 1,000P- 266

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 346

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
694,00000694,000001,000BASAEI25 =xRF11.- Porta tallafocs metal·lica amb espiell, homologada ei2

60-c5, de fulles batents amb espiells de vidre, per un buit
d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles batents iguals
de 65x205 cm, cada una, acabada pintada lacada amb un
gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832 o
equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la
fulla passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat,
guillotina repregable inferior i petit material auxiliar necessari.
en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de
mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 694,00000 694,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 700,76500
35,038255,00%DESPESES INDIRECTES

735,80325COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 347

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €600,35ut RF3.2- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica
amb espiell amb electroimans, homologada ei2 90-c5, de
fulla batent amb espiells de vidre, per un buit d'obra de
120x210 cm, formada per una fulla batent de 116x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a
centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

EASAEI28 Rend.: 1,000P- 267

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,60000 6,60000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 348

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
565,00000565,000001,000BASAEI28 =xRF3.2- Porta tallafocs metal·lica amb espiell amb

electroimans, homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb
espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada
per una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda
amb dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i
càmara intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix,
garantint uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels
estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a
centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al
cantell d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso
perfil europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir
per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a
l'obra.

ut

Subtotal... 565,00000 565,00000

0,165002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 571,76500
28,588255,00%DESPESES INDIRECTES

600,35325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,41m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per
formació de tanques i baranes, de secció 90x45 mm,
col.locades a una separació de 10 cm com a màxim, amb un
primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per
al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color amb el producte, i
acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat
per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, inclou sistema de tirant central amb varilla
roscada i tub d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una
estructura metal.lica principal amb cargols i/o varilles, inclou
la formació de mecanitzat de les peces per tal de col.locarles
encastades amb els muntants de suport verticals dispossats
cada 90 cm, aproximadament. tot segons projecte

EAVDDA10 Rend.: 1,000P- 268

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15840/R 25,990000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,69120/R 23,070000,160A0137000 =xAjudant col·locadorh



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 349

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,84960 7,84960
Materials:

31,560002,6300012,000B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
126,50000575,000000,220B0H12010 =xFusta de pi de flandes per formació de tanques i baranes, de

secció 90x45 mm, col.locades a un intereix de 139 mm, amb
un primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu
per al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur,
inclou sistema de tirant central amb varilla roscada i tub
d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una estructura metal.lica
principal  amb cargols i/o varilles 

m3

Subtotal... 158,06000 158,06000

0,196242,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,10584
8,305295,00%DESPESES INDIRECTES

174,41113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,70Ml Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per
formació de banc, de secció 300x50 mm, tractada a
l'autoclau amb sals hidrosolubles per a classe de risc 4,
col.locat amb fixacions mecàniques ocultes.

EAVDU001 Rend.: 1,000P- 269

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15840/R 25,990000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,69120/R 23,070000,160A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,84960 7,84960
Materials:

65,0000065,000001,000BAVDU102 =xFusta de pi de flandes per formació de banc, de secció
300x50 mm, tractada a l'autoclau amb sals hidrosolubles per
a classe de risc 4, col.locat amb fixacions mecàniques
ocultes.

Ml

Subtotal... 65,00000 65,00000

0,196242,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,04584
3,652295,00%DESPESES INDIRECTES

76,69813COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 350

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €211,62m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per
formació de gelosia i protecció solar finestres, de secció
95x30 mm, col.locades a un intereix segons projecte, amb un
primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per
al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur,
preparades per anar col.locades sobre xapa de suport. (no
inclosa en aquesta partida). tot segons projecte

EAVDUG01 Rend.: 1,000P- 270

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15840/R 25,990000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,69120/R 23,070000,160A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,84960 7,84960
Materials:

193,50000193,500001,000BAVDUG01 =xfusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció
solar finestres, de secció 95x30 mm, col.locades a un intereix
segons projecte, amb un primer tractament autoclau incolor
amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc
III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i
acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat
per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, preparades per anar col.locades sobre
xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons
projecte

m2

Subtotal... 193,50000 193,50000

0,196242,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,54584
10,077295,00%DESPESES INDIRECTES

211,62313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.083,94ut Formació de pergola de fusta de pi de flandes, format per
panell vertical de 155x210 cm i panell horitzontal de 942x162
cm, format per lames de fusta de pi de flandes de secció
95x30 mm, col.locades a un intereix segons projecte, amb un
primer tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per
al compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic,
segón tractament autoclau amb color i acabat capa de cera
repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major
durada del color per fusta exposada ambients cara sur,
col.locades sobre estructura de suport amb perfils d'acer
laminat en forma de T, fixats a pared amb placa i fixacions
mecániques, inclou cargols de fixacio de la fusta amb cargols
de cap avellanat d'acer inoxidable, peus de fixació amb el
paviment d'acer inoxidable, mecanització de la fusta per
integració de la estructura metálica, tirants de suport de la
pergola i plaques d'ancoratge, tota l'estructura d'acer
acabada pintada amb esmalt sintetic mate, color a escollir.
tot segons projecte.

EAVDUG02 Rend.: 1,000P- 271

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

103,96000/R 25,990004,000A0122000 =xOficial 1a paletah



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 351

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
207,92000/R 25,990008,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
155,94000/R 25,990006,000A012D000 =xOficial 1a pintorh
184,56000/R 23,070008,000A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 652,38000 652,38000
Materials:

409,200001,86000220,000B44Z5026 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

kg

153,2500012,2600012,500B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
3.610,71000193,5000018,660BAVDUG01 =xfusta de pi de flandes per formació de gelosia i protecció

solar finestres, de secció 95x30 mm, col.locades a un intereix
segons projecte, amb un primer tractament autoclau incolor
amb el producte aditiu per al compliment d'una classe de risc
III segons codi tècnic, segón tractament autoclau amb color i
acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre ultraviolat
per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, preparades per anar col.locades sobre
xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida). tot segons
projecte

m2

Subtotal... 4.173,16000 4.173,16000

16,309502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.841,84950
242,092485,00%DESPESES INDIRECTES

5.083,94198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,63M2 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar
microperforada, de color plata, amb especejament segons
plànols de projecte, amb sistema d'accionament elèctric,
mororització i guiatge amb guia d'alumini, col.locada amb
fixacions mecàniques.

EAVTSA02 Rend.: 1,000P- 272

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,43000 13,43000
Materials:

86,2200086,220001,000BAVTSA02 =xCortina de filtre solar microperforada, de color plata, amb
especejament segons plànols de projecte, amb sistema
d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia
d'alumini.

m2

Subtotal... 86,22000 86,22000

COST DIRECTE 99,65000
4,982505,00%DESPESES INDIRECTES

104,63250COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 352

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €93,59M2 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar
microperforada i de color a definir per projecte, amb
especejament segons plànols de projecte, amb sistema
d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb guia
d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques.

EAVTU010 Rend.: 1,000P- 273

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,43000 13,43000
Materials:

75,7000075,700001,000BAVTU010 =xCortina de filtre solar microperforada i de color a definir per
projecte, amb especejament segons plànols de projecte, amb
sistema d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb
guia d'alumini.

m2

Subtotal... 75,70000 75,70000

COST DIRECTE 89,13000
4,456505,00%DESPESES INDIRECTES

93,58650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,04ut Subministre i col.locació de mecanisme antipànic per a porta
d'evacuació de 2 fulles existent, amb sistema d'accionament
basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist
per porta activa i porta pasiva, homologat segons UNE-EN
1125, instal·lat, inclou la retirada dels mecanismes actuals de
la porta i la seva adaptació als nous mecanismes. 

EAZPUM30 Rend.: 1,000P- 274

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,23200/R 26,860001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 32,23200 32,23200
Materials:

164,00000164,000001,000BAZPG330 =xMecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles,
amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons
UNE-EN 1125

u

Subtotal... 164,00000 164,00000

COST DIRECTE 196,23200
9,811605,00%DESPESES INDIRECTES

206,04360COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 353

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €134,33ml Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer
galvanitzada en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb
passamà superior i inferior, format per pletina d'acer de
secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada
100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs
quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de
diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i
ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en
calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb
dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt
sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons
projecte i replanteig previ a obra, 

EB121810 Rend.: 1,000P- 275

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,84000/R 26,400000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh
6,94800/R 23,160000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 22,78800 22,78800
Materials:

1,980000,990002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
102,60000102,600001,000BB121810 =xBarana inclinada d'acer galvanitzada acabada pintada de

100 cm d'alt, amb passamà superior i inferior, format per
pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals
dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i
ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles de
10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el
bany en calent, portant la barana per trams sensers, evitant
en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat final
amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams
esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 

ut

Subtotal... 104,58000 104,58000

0,569702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,93770
6,396885,00%DESPESES INDIRECTES

134,33458COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 354

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €118,38ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en
calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10
mm, i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la
mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a
estructura portant. brèndoles de 10 mm de diametre
disposades cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà
a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en calent,
portant la barana per trams sensers, evitant en la mesura del
posible les soldadures a obra, acabat final amb dues mans
de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic
mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i
replanteig previ a obra, 

EB12UB01 Rend.: 1,000P- 276

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,56000/R 26,400000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh
4,63200/R 23,160000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 15,19200 15,19200
Materials:

1,316700,990001,330B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
95,8500095,850001,000BB12UB01 =xBarana d'acer galvanitzada acabada pintada de 100 cm d'alt,

amb passamà superior i inferior, format per pletina d'acer de
secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada
100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs
quimics a estructura portant. brèndoles de 10 mm de
diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es treballarà i
ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en
calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb
dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt
sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons
projecte i replanteig previ a obra, 

ut

Subtotal... 97,16670 97,16670

0,379802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,73850
5,636935,00%DESPESES INDIRECTES

118,37542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,30ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en
calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i travesser intermig, format per pletina d'acer de
secció 50x10 mm, i amb muntants verticals dispossats cada
100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs
quimics a estructura portant. tot el conjunt es treballarà i
ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany en
calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb
dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat amb esmalt
sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons
projecte i replanteig previ a obra, 

EB12UB03 Rend.: 1,000P- 277

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 355

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

5,28000/R 26,400000,200A012F000 =xOficial 1a manyàh
4,63200/R 23,160000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 9,91200 9,91200
Materials:

1,316700,990001,330B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
45,0000045,000001,000BB12UB03 =xBarana d'acer galvanitzada acabada pintada de 100 cm d'alt,

amb passamà superior i travesser intermig, format per pletina
d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants verticals
dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10 mm, i
ancorats amb tacs quimics a estructura portant. tot el conjunt
es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà
el bany en calent, portant la barana per trams sensers,
evitant en la mesura del posible les soldadures a obra,
acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat amb esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

ml

Subtotal... 46,31670 46,31670

0,247802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,47650
2,823835,00%DESPESES INDIRECTES

59,30032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,82ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada amb
protecció de vidre 6+6 mm, acabada pintada, formada per
passamà superior amb pletina d'acer de secció 50x10 mm,
amb muntants verticals de la mateixa secció, disposats
segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs quimics a
mur de tancament perimetral. en els muntants es col.locarà
un perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6
mm de gruix, de 40 cm d'alçària. tot el conjunt es treballarà i
ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el banys en
calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb
dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt
sisntetic mate, color a escollir per df, especejament segons
projecte i replanteig previ a obra, 

EB12UV01 Rend.: 1,000P- 278

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,62500/R 25,250000,500A012E000 =xOficial 1a vidrierh
10,56000/R 26,400000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,63200/R 23,160000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 27,81700 27,81700
Materials:

1,316700,990001,330B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 356

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
110,00000110,000001,000BB12UU10 =xBarana d'acer galvanitzada acabada pintada, amb passamà

format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants
verticals de la mateixa secció, disposats segons planols de
fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament
perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de 20x20x2
mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm
d'alçària. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop
ajustada es realitzarà el banys en calent, portant la barana
per trams sensers, evitant en la mesura del posible les
soldadures a obra, acabat final amb dues mans de pintura
fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a
escollir per df, especejament segons projecte i replanteig
previ a obra, 

ml

Subtotal... 111,31670 111,31670

0,695432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,82913
6,991465,00%DESPESES INDIRECTES

146,82058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €582,57ut Subministre i col.locació de porta batent d'acer galvanitzada
amb protecció de vidre 6+6 mm, de dimensions 100 cm
d'ample, acabada pintada, formada per passamà superior
amb pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants
verticals de la mateixa secció, disposats segons planols de
fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament
perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de 30x20x2
mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm
d'alçària, inclou la p.p. de mecanismes, pany i passador,
bisagres, i tpts els elements necessaris per la seva correcte
col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada
es realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a
obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

EB12UV02 Rend.: 1,000P- 279

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,62500/R 25,250000,500A012E000 =xOficial 1a vidrierh
10,56000/R 26,400000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,63200/R 23,160000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 27,81700 27,81700
Materials:

1,316700,990001,330B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 357

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
525,00000525,000001,000BB12UV02 =xPorta batent d'acer galvanitzada amb protecció de vidre 6+6

mm, de dimensions 100 cm d'ample, acabada pintada,
formada per passamà superior amb pletina d'acer de secció
50x10 mm, amb muntants verticals de la mateixa secció,
disposats segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs
quimics a mur de tancament perimetral. en els muntants es
col.locarà un perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar
de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, inclou la p.p. de
mecanismes, pany i passador, bisagres, i tpts els elements
necessaris per la seva correcte col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada
es realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a
obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 

ut

Subtotal... 526,31670 526,31670

0,695432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 554,82912
27,741465,00%DESPESES INDIRECTES

582,57058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,29ml Subministre i col.locació de tub d'acer inoxidable aisi 304, per
passamans de l'escla, de diàmetre exterior d= 50 mm, 1,5
mm de gruix, col.locat sobre parament vertical amb pipetes
d'acer inoxidable en forma de ´´l´´, amb pletines i cargols
d'acer inoxidable, el tub seguirà l'inclinció de l'escala i es
prolongarà 30 cm en horitzontal quan sigui posible, inclús
part proporcional d'ancoratges i peces especials. 

EB14UI10 Rend.: 1,000P- 280

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,88000/R 26,400000,450A012F000 =xOficial 1a manyàh
10,42200/R 23,160000,450A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 22,30200 22,30200
Materials:

36,4600036,460001,000BB14UI10 =xPassamà per escala d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 50
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer

ml

Subtotal... 36,46000 36,46000

0,557552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,31955
2,965985,00%DESPESES INDIRECTES

62,28553COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 358

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €51,13ml Subministre i colocació de passamans recte i curvat en
trobades entre passamans, realitzat amb tub foradat d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat
polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament, amb reforços d'ancoratge. 

EB14UPKD Rend.: 1,000P- 281

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60000/R 26,400000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh
5,79000/R 23,160000,250A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 12,39000 12,39000
Materials:

36,0000036,000001,000BB14UPKD =xPassamà d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 50 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines
d'acer

ml

Subtotal... 36,00000 36,00000

0,309752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,69975
2,434995,00%DESPESES INDIRECTES

51,13474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,49m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k
g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb
vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una
lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusteria.

EC1FU241 Rend.: 1,000P- 282

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,15000/R 25,250000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 15,15000 15,15000
Materials:

43,0300043,030001,000BC1FU241 =xVidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k
g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb
vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una
lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusteria.

m2

Subtotal... 43,03000 43,03000

0,378752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,55875
2,927945,00%DESPESES INDIRECTES

61,48669COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 359

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,21m2 Increment económic per la incorporació de butiral translucid
en vidre Stadip

EC1FV101 Rend.: 1,000P- 283

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,5800012,580001,000BC1FV101 =xIncrement económic per la incorporació de butiral translucid
en vidre Stadip

m2

Subtotal... 12,58000 12,58000

COST DIRECTE 12,58000
0,629005,00%DESPESES INDIRECTES

13,20900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,90m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30
wm2/k g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb
vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una
lluna de seguretat laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna d'incolor, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusteria.

EC1GU201 Rend.: 1,000P- 284

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,15000/R 25,250000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 15,15000 15,15000
Materials:

64,5300064,530001,000BC1GU201 =xVidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30
wm2/k g= 0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb
vidre baix emisiu, amb una cambra d'aire de 16 mm, i una
lluna de seguretat laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna d'incolor, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusteria.

m2

Subtotal... 64,53000 64,53000

0,227251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,90725
3,995365,00%DESPESES INDIRECTES

83,90261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,43m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta

EC1K1501 Rend.: 1,000P- 285

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,25000/R 25,250001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 25,25000 25,25000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 360

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,2558011,960000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

poliuretà de polimerització ràpida monocomponent
dm3

45,6500045,650001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmm2

Subtotal... 46,90580 46,90580

0,631252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,78705
3,639355,00%DESPESES INDIRECTES

76,42640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,97u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

ED1V1171 Rend.: 1,000P- 286

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,30700/R 23,070000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,90600 4,90600
Materials:

34,9900034,990001,000BD1V1171 =xVàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, per a unió roscada

u

Subtotal... 34,99000 34,99000

0,073591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,96959
1,998485,00%DESPESES INDIRECTES

41,96807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,74UN Sum. i col. de bunera sifònica de fosa amb reixeta de
250x250 mm. i sortida vertical de 80 mm. de diàmetre.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

ED51BE36 Rend.: 1,000P- 287

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

18,7000018,700001,000BD51BE36 =xBunera sifònica de fosa BENITO o equivalent mod. SF25
amb reixeta de 250x250 mm. i sortida vertical de 80 mm. de
diàmetre. 

m

Subtotal... 18,70000 18,70000

COST DIRECTE 31,18250
1,559135,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 361

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
32,74163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,01ut Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de
250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 )

ED51CGDM Rend.: 1,000P- 288

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
5,76750/R 23,070000,250A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 18,76250 18,76250
Materials:

1,0530035,100000,030B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

t

41,1500041,150001,000BD515GDM =xBonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de
250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable aisi 304

u

Subtotal... 42,20300 42,20300

COST DIRECTE 60,96550
3,048285,00%DESPESES INDIRECTES

64,01378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,29m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmED5A1600 Rend.: 1,000P- 289
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
4,93810/R 25,990000,190A0122000 =xOficial 1a paletah
2,06150/R 21,700000,095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,99960 6,99960
Materials:

4,599004,380001,050BD5A2E00 =xTub circular ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 4,59900 4,59900

0,104991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,70359
0,585185,00%DESPESES INDIRECTES

12,28877COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 362

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,68m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada classe c250, segons norma
une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

ED5H8A88 Rend.: 1,000P- 290

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27720/R 25,990000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,11400/R 21,700000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,39120 16,39120
Materials:

8,2204263,040000,1304B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

m3

56,7420054,040001,050BD5H8A88 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
200 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250 segons norma une-en
1433, fixada amb tanca a la canal

m

Subtotal... 64,96242 64,96242

0,245871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,59949
4,079975,00%DESPESES INDIRECTES

85,67946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,03m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada classe c250, segons norma
une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

ED5H8AB8 Rend.: 1,000P- 291

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,76500/R 21,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56200 17,56200
Materials:

10,4016063,040000,165B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

m3

78,4665074,730001,050BD5H8AB8 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
200 mm i 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250 segons norma une-en
1433, fixada amb tanca a la canal

m

Subtotal... 88,86810 88,86810

0,263431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,69353
5,334685,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 363

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
112,02821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.598,81u Sum. i col. de separador de llots, greixos i olis realitzat en
acer S235JR i protegit després sorrejat SA 2.5 segons NFA
35511 per un revestiment Epoxy Polièster polimeritzat a
200ºC interior i exterior. Obertura total i angles hidràulics.
Material adaptat a les especificacions de la norma NF EN
1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb
junta en neoprè i tapa per a la inspecció i buidatge de
greixos, olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar
les aigües contaminades per densitat, restituint aigua clara
que es podrà abocar a llera pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 
S'inclou transport amb camió grua i material auxiliar de
muntatge.

EDE41844 Rend.: 1,000P- 292

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
23,07000/R 23,070001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 49,93000 49,93000
Materials:

1.472,000001.472,000001,000BDE41844 =xSeparador de llots, greixos i olis marca AQUAMBIENT o
equivalent model AquaSAM011 realitzat en acer S235JR i
protegit després sorrejat SA 2.5 segons NFA 35511 per un
revestiment Epoxy Polièster polimeritzat a 200ºC interior i
exterior. Obertura total i angles hidràulics. Material adaptat a
les especificacions de la norma NF EN 1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb
junta en neoprè i tapa per a la inspecció i buidatge de
greixos, olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar
les aigües contaminades per densitat, restituint aigua clara
que es podrà abocar a llera pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 

u

Subtotal... 1.472,00000 1.472,00000

0,748951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.522,67895
76,133955,00%DESPESES INDIRECTES

1.598,81290COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €388,33ut Suministrament i col·locació de barret de xemeneia de
ventilació, per a cobrir calaix d'obra de xemeneia, de mides
1200x600x600 mm d'acer galvanitzat, acabat lacat amb
pintura al forn. tot segons projecte. 

EE42U006 Rend.: 1,000P- 293

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 49,83500 49,83500
Materials:

320,00000320,000001,000BE42U006 =xBarret de xemeneia de ventilació, per a cobrir calaix d'obra
de xemeneia, de mides 1200x600x600 mm d'acer
galvanitzat, acabat lacat amb pintura al forn. tot segons
projecte. 

ut

Subtotal... 320,00000 320,00000

COST DIRECTE 369,83500
18,491755,00%DESPESES INDIRECTES

388,32675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,55u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat

EEU52552 Rend.: 1,000P- 294

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,71500 6,71500
Materials:

9,900009,900001,000BEU52552 =xTermòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C

u

Subtotal... 9,90000 9,90000

0,100731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,71573
0,835795,00%DESPESES INDIRECTES

17,55151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,50u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

EEU6U001 Rend.: 1,000P- 295

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,71500 6,71500
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 365

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,7100012,710001,000BEU6U001 =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,

d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D
u

Subtotal... 12,71000 12,71000

0,100731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,52573
0,976295,00%DESPESES INDIRECTES

20,50201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.895,10U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL
BACnet AMB ACCÈS A TOTA LA XARXA. PANTALLA
TACTIL COLOR 7''. MUNTATGE A TAPA DE QUADRE O
MURAL DE SUPERFICIE. ALIMENTACIÓ 24V CA 100 MA.
COMUNICACIÓ BACnet ETHERNET. ACCÈS A DADES DE
CONTROLADORS PER PRESENTACIÓ SOBRE
ESQUEMES DE PRINCIPI PERSONALITZABLES A LA
INSTAL.LACIÓ. MODIFICACIÓ DE DADES PROTEGIDA
PER CODIS D'ACCÉS. PANTALLA TÀCTIL AMB
VISUALITZACIÓ DE FUNCIONS. MAPA DE XARXA AMB
VISUALITZACIÓ D'ESTAT DE TOTS ELS EQUIPS.
RECEPCIÓ D'ALARMES. VISUALITZACIÓ D' HISTORICS
DE CONTROLADORS EN GRÀFIC X-Y. ACCÈS A
PROGRAMES HORARIS, DATA I HORA I CALENDARI DE
FESTIUS DE TOTS ELS CONTROLADORS. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

EEV52302 Rend.: 1,000P- 296

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26860/R 26,860000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,23070/R 23,070000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,49930 0,49930
Materials:

1.469,940001.469,940001,000BEVC2302 =xDHMIU
334,42000334,420001,000BEVC2701 =xQUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE211MU

Subtotal... 1.804,36000 1.804,36000

COST DIRECTE 1.804,85930
90,242975,00%DESPESES INDIRECTES

1.895,10226COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.892,31U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA
INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES:
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes
elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips
instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat
elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça
a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als
requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i
optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o
Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

EEV5C500 Rend.: 1,000P- 297

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.758,0000058,6000030,000BEVWC800 =xPOSADA EN FUNCIONAMENT IQH
901,1200056,3200016,000BEVWC801 =xPROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE

GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI.
H

1.047,8400065,4900016,000BEVWC802 =xPROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA
DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA: CONTROLLI.

H

Subtotal... 3.706,96000 3.706,96000

COST DIRECTE 3.706,96000
185,348005,00%DESPESES INDIRECTES

3.892,30800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,04m Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre
nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

EF52E6B1 Rend.: 1,000P- 298

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600
Materials:

0,472861,420000,333B0A75K02 =xAbraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interioru
22,4502022,010001,020BF52E600 =xTub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal

i de gruix 2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

0,891005,940000,150BFW52EB0 =xAccessori per a tub de coure 64 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,375000,750000,500BFY5AE00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de

coure sanitari de 64 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 24,18906 24,18906

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,32485
1,716245,00%DESPESES INDIRECTES

36,04109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,70m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A42B1 Rend.: 1,000P- 299

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,31600/R 23,160000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 5,00200 5,00200
Materials:

0,162400,290000,560B0A71300 =xAbraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interioru
0,652800,640001,020BF5A4200 =xTub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de

gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
m

0,220501,470000,150BFW5A4B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,270000,900000,300BFY5CL00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 1,30570 1,30570

0,075031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,38273
0,319145,00%DESPESES INDIRECTES
6,70187COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,52m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A52B1 Rend.: 1,000P- 300

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,31600/R 23,160000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 5,00200 5,00200
Materials:

0,162400,290000,560B0A71400 =xAbraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interioru
1,407601,380001,020BF5A5200 =xTub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de

gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 368

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,214501,430000,150BFW5A5B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques

d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
u

0,297000,990000,300BFY5CN00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 2,08150 2,08150

0,075031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,15853
0,357935,00%DESPESES INDIRECTES
7,51646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,93m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A62B1 Rend.: 1,000P- 301

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,31600/R 23,160000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 5,00200 5,00200
Materials:

0,162400,290000,560B0A71600 =xAbraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interioru
1,744201,710001,020BF5A6200 =xTub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de

gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
m

0,135000,900000,150BFW5A6B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,429001,430000,300BFY5CP00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 2,47060 2,47060

0,075031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,54763
0,377385,00%DESPESES INDIRECTES
7,92501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,94m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A73B1 Rend.: 1,000P- 302

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,54760/R 23,160000,110A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 5,50220 5,50220
Materials:

0,120000,300000,400B0A71700 =xAbraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interioru
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,936405,820001,020BF5A7300 =xTub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de

gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
m

0,223501,490000,150BFW5A7B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,459001,530000,300BFY5CQ00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 6,73890 6,73890

0,082531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,32363
0,616185,00%DESPESES INDIRECTES

12,93981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,58m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A83B1 Rend.: 1,000P- 303

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22320/R 26,860000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,77920/R 23,160000,120A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 6,00240 6,00240
Materials:

0,124000,310000,400B0A71900 =xAbraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interioru
6,895206,760001,020BF5A8300 =xTub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de

gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
m

0,232501,550000,150BFW5A8B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,537001,790000,300BFY5CR00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 7,78870 7,78870

0,090041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,88114
0,694065,00%DESPESES INDIRECTES

14,57519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,42m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5AB4B1 Rend.: 1,000P- 304

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89470/R 26,860000,145A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,35820/R 23,160000,145A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 7,25290 7,25290
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 370

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,111000,370000,300B0A71E00 =xAbraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interioru
14,1780013,900001,020BF5AB400 =xTub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i

de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
m

0,798005,320000,150BFW5ABB0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,810002,700000,300BFY5CV00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 15,89700 15,89700

0,108791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,25869
1,162935,00%DESPESES INDIRECTES

24,42163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,29m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5B24B1 Rend.: 1,000P- 305

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88020/R 26,860000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,61490/R 23,070000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,49510 3,49510
Materials:

0,156800,280000,560B0A71100 =xAbraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interioru
0,877200,860001,020BF5B2200 =xTub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de

gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
m

2,220001,480001,500BFW5A2B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,141000,470000,300BFY5CK00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 3,39500 3,39500

0,052431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,94253
0,347135,00%DESPESES INDIRECTES
7,28965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,19m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFA16542 Rend.: 1,000P- 306

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22320/R 26,860000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,76840/R 23,070000,120A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 5,99160 5,99160

Materials:
0,465500,490000,950B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru
0,754800,740001,020BFA16540 =xTub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de

pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,414001,380000,300BFWA1640 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,080000,080001,000BFYA1640 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 1,71430 1,71430

0,089871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,79577
0,389795,00%DESPESES INDIRECTES
8,18556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,23m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFA17342 Rend.: 1,000P- 307

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22320/R 26,860000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,76840/R 23,070000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99160 5,99160
Materials:

0,578000,680000,850B0A75F02 =xAbraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interioru
0,438600,430001,020BFA17340 =xTub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de

pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,642002,140000,300BFWA1740 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,100000,100001,000BFYA1740 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 1,75860 1,75860

0,089871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,84007
0,392005,00%DESPESES INDIRECTES
8,23208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,99m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFA18342 Rend.: 1,000P- 308

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,76040/R 26,860000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,22980/R 23,070000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,99020 6,99020
Materials:

0,644000,920000,700B0A75J00 =xAbraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interioru
0,693600,680001,020BFA18340 =xTub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de

pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,921003,070000,300BFWA1840 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,160000,160001,000BFYA1840 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 2,41860 2,41860

0,104851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,51365
0,475685,00%DESPESES INDIRECTES
9,98934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,83m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFA1E342 Rend.: 1,000P- 309

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64060/R 26,860000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,84470/R 23,070000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,48530 10,48530
Materials:

1,023001,860000,550B0A72N00 =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de
diàmetre interior

u

3,090603,030001,020BFA1E340 =xTub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

7,2180024,060000,300BFWA1E40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,720000,720001,000BFYA1E40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 12,05160 12,05160

0,157281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,69418
1,134715,00%DESPESES INDIRECTES

23,82889COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €43,69m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA1J345 Rend.: 1,000P- 310

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40100/R 26,860000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,07450/R 23,070000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,47550 17,47550
Materials:

6,487206,360001,020BFA1J340 =xTub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

15,8780079,390000,200BFWA1J40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

1,510001,510001,000BFYA1J40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 23,87520 23,87520

0,262131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,61283
2,080645,00%DESPESES INDIRECTES

43,69347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,44m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA1M345 Rend.: 1,000P- 311

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,97200 19,97200
Materials:

14,3514014,070001,020BFA1M340 =xTub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

70,72000353,600000,200BFWA1M40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

3,650003,650001,000BFYA1M40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 88,72140 88,72140

0,299581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,99298
5,449655,00%DESPESES INDIRECTES

114,44263COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,95m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

EFB14655 Rend.: 1,000P- 312

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

0,285600,280001,020BFB14600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2

m

0,738002,460000,300BFWB1405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,04360 1,04360

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,61828
0,330915,00%DESPESES INDIRECTES
6,94920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

EFB16455 Rend.: 1,000P- 313

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29760/R 26,860000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,69120/R 23,070000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,98880 7,98880
Materials:

0,489600,480001,020BFB16400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2

m

1,293004,310000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,80260 1,80260
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0,119831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,91123
0,495565,00%DESPESES INDIRECTES

10,40679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,92ut Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana
vitrificada tipus meridian de la casa roca o equivalent, de
dimensions 650x530, incló s sifó ampolla d'acer inoxidable,
tap amb cadeneta, suports, complet, instal.lat i provat.

EJ13B113 Rend.: 1,000P- 314

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
6,91200/R 23,040000,300A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

0,4302517,210000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

182,24000182,240001,000BJ13B113 =xLavabo mural de porcellana vitrificada tipus meridian de la
casa roca o equivalent, de dimensions 650x530, incló s sifó
ampolla d'acer inoxidable, tap amb cadeneta, 

U

Subtotal... 182,67025 182,67025
Altres:

% 0,3742514,970002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,37425 0,37425

COST DIRECTE 198,01450
9,900735,00%DESPESES INDIRECTES

207,91522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €547,52ut Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, col·locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació, inclou el
bastidor metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb
polièster, com a suport de vàter suspès i fluxor, per encastar
en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 395 mm
d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot ancoratges,
colze de desguàs de 110 mm de diàmetre i elements de
connexió.

EJ14UU13 Rend.: 1,000P- 315

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
33,57500/R 26,860001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,83360/R 23,040000,340A013J000 =xAjudant lampistah
5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,82860 59,82860
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Materials:

245,54000245,540001,000BJ14BB13 =xInodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

u

213,00000213,000001,000BJ14UE10 =xBastidor metàl·lic regulable, autoportant, d'acer pintat amb
polièster, com a suport de vàter suspès i fluxor, per encastar
en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 395 mm
d'amplada i 1050 a 1300 mm d'altura; fins i tot ancoratges,
colze de desguàs de 110 mm de diàmetre i elements de
connexió.

ut

1,421005,800000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

0,1635277,864800,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 460,12452 460,12452

1,495722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 521,44883
26,072445,00%DESPESES INDIRECTES

547,52128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,86u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària,
preu mitjà, encastada a un taulell.

EJ18U21C Rend.: 1,000P- 316

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,72800/R 23,040000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,78600 9,78600
Materials:

0,4302517,210000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

145,60000145,600001,000BJ18D21C =xAigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 146,03025 146,03025

0,244652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,06090
7,803055,00%DESPESES INDIRECTES

163,86394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,37u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. 

EJ1AKRQQ Rend.: 1,000P- 317

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11600/R 26,860000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah
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3,45600/R 23,040000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 19,57200 19,57200
Materials:

0,2581517,210000,015B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

114,80000114,800001,000BJ1AKRQQ =xAbocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. 

ut

1,421005,800000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

Subtotal... 116,47915 116,47915

0,489302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,54045
6,827025,00%DESPESES INDIRECTES

143,36747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,85u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt. 

EJ1ZUP5D Rend.: 1,000P- 318

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012J000 =xOficial 1a lampistah
0,92160/R 23,040000,040A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 4,95060 4,95060
Materials:

61,5000061,500001,000BJ1ZUP5D =xReixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt. 

ut

Subtotal... 61,50000 61,50000

0,074261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,52486
3,326245,00%DESPESES INDIRECTES

69,85110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,91u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

EJ22113A Rend.: 1,000P- 319

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,30400/R 23,040000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,04800 13,04800
Materials:

70,4800070,480001,000BJ22113A =xAixeta mescladora manual, mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

u

Subtotal... 70,48000 70,48000
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0,195721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,72372
4,186195,00%DESPESES INDIRECTES

87,90991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,93u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació
encastada, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de d
1/2´´ i sortida de d 1/2´´

EJ229116 Rend.: 1,000P- 320

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,30400/R 23,040000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,04800 13,04800
Materials:

35,2600035,260001,000BJ229116 =xAixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

u

Subtotal... 35,26000 35,26000

0,195721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,50372
2,425195,00%DESPESES INDIRECTES

50,92891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,03u Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà

EJ22R130 Rend.: 1,000P- 321

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,38240/R 23,040000,060A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,41140 5,41140
Materials:

6,920006,920001,000BJ22R130 =xSuport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà

u

Subtotal... 6,92000 6,92000

0,081171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,41257
0,620635,00%DESPESES INDIRECTES

13,03320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,78u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat,
connectat i provat

EJ22U020 Rend.: 1,000P- 322

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,34300/R 26,860000,050A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,15200/R 23,040000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 2,49500 2,49500
Materials:

24,8800024,880001,000BJ22U020 =xRuixador fix, d'aspersió fixa, antirrobatoriu

Subtotal... 24,88000 24,88000

0,037431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,41242
1,370625,00%DESPESES INDIRECTES

28,78305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,86u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible,
sintètica, preu mitjà

EJ22X930 Rend.: 1,000P- 323

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34300/R 26,860000,050A012J000 =xOficial 1a lampistah
0,46080/R 23,040000,020A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 1,80380 1,80380
Materials:

6,610006,610001,000BJ22X930 =xDutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible,
sintètica, preu mitjà

u

Subtotal... 6,61000 6,61000

0,027061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,44086
0,422045,00%DESPESES INDIRECTES
8,86290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,71ut Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

EJ23513A Rend.: 1,000P- 324

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11600/R 26,860000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,45600/R 23,040000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 19,57200 19,57200
Materials:

114,14000114,140001,000BJ23513A =xAixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´

u

Subtotal... 114,14000 114,14000

0,293581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,00558
6,700285,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 380

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
140,70586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,99u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

EJ28513G Rend.: 1,000P- 325

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11600/R 26,860000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,45600/R 23,040000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 19,57200 19,57200
Materials:

68,7000068,700001,000BJ28513G =xAixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

u

Subtotal... 68,70000 68,70000

0,293581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,56558
4,428285,00%DESPESES INDIRECTES

92,99386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,35u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada
de 1/2´´

EJ2981C1 Rend.: 1,000P- 326

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,72800/R 23,040000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,78600 9,78600
Materials:

18,9700018,970001,000BJ2981C1 =xAixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada
de 1/2´´

u

Subtotal... 18,97000 18,97000

0,146791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,90279
1,445145,00%DESPESES INDIRECTES

30,34793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,79u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una
peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat
500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

EJ42U020 Rend.: 1,000P- 327

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,49750 6,49750
Materials:

69,4000069,400001,000BJ42U020 =xDosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una
peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat
500 c.c.

u

Subtotal... 69,40000 69,40000

0,097461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,99496
3,799755,00%DESPESES INDIRECTES

79,79471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,91u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

EJ43U005 Rend.: 1,000P- 328

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 9,09650 9,09650
Materials:

134,49000134,490001,000BJ43U005 =xDispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

u

Subtotal... 134,49000 134,49000

0,136451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,72295
7,186155,00%DESPESES INDIRECTES

150,90909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,78u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques

EJ46U001 Rend.: 1,000P- 329

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,49750 6,49750
Materials:

86,5300086,530001,000BJ46U001 =xBarra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

u

Subtotal... 86,53000 86,53000

0,097461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,12496
4,656255,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 382

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
97,78121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,47u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600
mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de
niló, col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U002 Rend.: 1,000P- 330

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 9,09650 9,09650
Materials:

136,93000136,930001,000BJ46U002 =xBarra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600
mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de
nilò

u

Subtotal... 136,93000 136,93000

0,136451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,16295
7,308155,00%DESPESES INDIRECTES

153,47109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,46u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U003 Rend.: 1,000P- 331

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,99000/R 25,990001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 25,99000 25,99000
Materials:

244,53000244,530001,000BJ46U003 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

u

Subtotal... 244,53000 244,53000

0,389851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 270,90985
13,545495,00%DESPESES INDIRECTES

284,45534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €387,97u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb
banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U004 Rend.: 1,000P- 332

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,99000/R 25,990001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 25,99000 25,99000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
343,12000343,120001,000BJ46U004 =xSeient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb

banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de nilò
u

Subtotal... 343,12000 343,12000

0,389851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 369,49985
18,474995,00%DESPESES INDIRECTES

387,97484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,28u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

EJ4ZU015 Rend.: 1,000P- 333

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49750/R 25,990000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,49750 6,49750
Materials:

12,7200012,720001,000BJ4ZU015 =xPorta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm

u

Subtotal... 12,72000 12,72000

0,097461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,31496
0,965755,00%DESPESES INDIRECTES

20,28071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.659,24u Subm. i col. d'equip de descalcificació
 Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de
uns  40º Fr. com a màxim de duresa  :  20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal : 1.500 mm x
1.000  mm   - Alçada : 1.910 mm  +  500 mm lliures.- 
S'inclouen elements i barbollaria de connexionat, transport,
assistència tècnica per a muntatge, posta en marxa i material
auxiliar de muntatge.

EJ62U011 Rend.: 1,000P- 334

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,96500 24,96500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3.459,650003.459,650001,000BJ62U011 =xEquip de descalcificació ROSMAGUA o equivalent model

RS -RFP-MG175. Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de
uns  40º Fr. com a màxim de duresa  :  20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal : 1.500 mm x
1.000  mm   - Alçada : 1.910 mm  +  500 mm lliures.- 

u

Subtotal... 3.459,65000 3.459,65000

0,374481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.484,98948
174,249475,00%DESPESES INDIRECTES

3.659,23895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €413,33u Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana
A de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula
d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat de fuita,
embridat, muntat entre tubs

EK211396 Rend.: 1,000P- 335

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,57500/R 26,860001,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,83750/R 23,070001,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 62,41250 62,41250
Materials:

330,30000330,300001,000BK211390 =xRegulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana
A de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula
d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat de fuita,
embridat

u

Subtotal... 330,30000 330,30000

0,936191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 393,64869
19,682435,00%DESPESES INDIRECTES

413,33112COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32.775,32ut Actualització del ascensor amb els treballs necessaris
perquè l'ascensor tingui les dimensions corresponents a un
Ascensor Adaptat, amb una cabina de 1.100 x1.600 mm i
portes de pas lliure 800 x 2.000 mm, contemplan les
següents treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes
metàl·liques automàtiques per a l'interior del camarín,
acabada en acer inoxidable, amb contactes elèctrics de
presència, finals de carreres i altres elements per a la seva
obertura i tancament automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme
d'obertura avançada mitjançant un patí retràctil especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament,
muntatge i adaptació de noves portes automàtiques en els
pisos, de tres fulls telescòpiques de pas lliure 800x2.000 mm,
acabades en acer inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys
electromecànic, contactes de plots arrencadables i contactes
independents per al circuit de maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al
contenidor, preparar els ploms a les altures les noves guies,
a la part superior i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T
per al camarín, que estarà situat al recinte de l'ascensor,
amb els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la
cabina, muntatge de la instal·lació elèctrica de cabina, així
com el sistema de falques i afluixament de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb
característiques similars a l'actual, 3 panells de fòrmica en
color, muntat sobre aglomerat cru decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb
metacrilat translúcid, equip i dos tubs de leds, amb equip
directe a 220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous
ramals de cables d'acer amb els seus accessoris,
desmuntatge dels cables instal·lats existents i col·locació i
muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de
velocitat instantani amb els seus contactes elèctrics de
desconnexió de la maniobra en cas d'accionament.
Subministrament i muntatge del cable d'acer per a
l'accionament de el nou limitador i connectar-lo a
l'mecanisme de paracaigudes de l'cambril. Subministrament i
instal·lació en la part inferior de l'recorregut d'una politja de
reenviament de cables amb pes de ferro perquè el cable

EL26U134 Rend.: 1,000P- 336
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
estigui degudament tensat, i d'un contacte elèctric de
desconnexió de la maniobra en cas d'afluixament o
trencament del cable d'acer d'accionament . Una vegada que
es trobi completament instal·lat, comprovar correcte
funcionament de tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un
dispositiu de protecció de portes, constituït per una banda de
raigs infrarojos que impedeix l'accionament de les portes
mentre existeixi algun obstacle en el seu recorregut. El
detector produeix una cortina de raigs entrecreuats que
protegeixen el pas de la porta

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.283,10000/R 26,8600085,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1.960,95000/R 23,0700085,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4.244,05000 4.244,05000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26.822,0000026.822,000001,000BL31U134 =xActualització del ascensor amb els treballs necessaris perquè

l'ascensor tingui les dimensions corresponents a un
Ascensor Adaptat, amb una cabina de 1.100 x1.600 mm i
portes de pas lliure 800 x 2.000 mm, contemplan les
següents treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA
Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes
metàl·liques automàtiques per a l'interior del camarín,
acabada en acer inoxidable, amb contactes elèctrics de
presència, finals de carreres i altres elements per a la seva
obertura i tancament automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme
d'obertura avançada mitjançant un patí retràctil especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament,
muntatge i adaptació de noves portes automàtiques en els
pisos, de tres fulls telescòpiques de pas lliure 800x2.000 mm,
acabades en acer inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys
electromecànic, contactes de plots arrencadables i contactes
independents per al circuit de maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al
contenidor, preparar els ploms a les altures les noves guies,
a la part superior i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T
per al camarín, que estarà situat al recinte de l'ascensor, amb
els seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la
cabina, muntatge de la instal·lació elèctrica de cabina, així
com el sistema de falques i afluixament de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb
característiques similars a l'actual, 3 panells de fòrmica en
color, muntat sobre aglomerat cru decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb
metacrilat translúcid, equip i dos tubs de leds, amb equip
directe a 220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous
ramals de cables d'acer amb els seus accessoris,
desmuntatge dels cables instal·lats existents i col·locació i
muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de
velocitat instantani amb els seus contactes elèctrics de
desconnexió de la maniobra en cas d'accionament.
Subministrament i muntatge del cable d'acer per a
l'accionament de el nou limitador i connectar-lo a
l'mecanisme de paracaigudes de l'cambril. Subministrament i
instal·lació en la part inferior de l'recorregut d'una politja de
reenviament de cables amb pes de ferro perquè el cable
estigui degudament tensat, i d'un contacte elèctric de

ut
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
desconnexió de la maniobra en cas d'afluixament o
trencament del cable d'acer d'accionament . Una vegada que
es trobi completament instal·lat, comprovar correcte
funcionament de tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un
dispositiu de protecció de portes, constituït per una banda de
raigs infrarojos que impedeix l'accionament de les portes
mentre existeixi algun obstacle en el seu recorregut. El
detector produeix una cortina de raigs entrecreuats que
protegeixen el pas de la porta

Subtotal... 26.822,00000 26.822,00000

148,541753,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31.214,59175
1.560,729595,00%DESPESES INDIRECTES

32.775,32134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.267,54ut Desplaçar els components de l'actual sala de màquines fins
al nova cambra de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre
de maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la
central oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió

EL26U135 Rend.: 1,000P- 337

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

671,50000/R 26,8600025,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
576,75000/R 23,0700025,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1.248,25000 1.248,25000
Materials:

1.820,000001.820,000001,000BL31U135 =xDesplaçar els components de l'actual sala de màquines fins
al nova cambra de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre
de maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la
central oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió

ut

Subtotal... 1.820,00000 1.820,00000

43,688753,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.111,93875
155,596945,00%DESPESES INDIRECTES
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3.267,53569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.079,68u Parallamps normalitzat format per terminal PDC mod. 3.1 de
54 metres de radi (nivell 3) de zona de protecció, 1 peça
d'adaptació de 1 1/2´´ i 20 mm de diàmetre, 1 màstil
galvanitzat de 6 m i 1 1/2´´ de diàmetre, 20 abraçadores M-8
per a cable de 50 mm2, 20 metres de cable trenat de Cu nu
de 50 mm, 1 ancoratge tipus placa de 15 cm, 1 tub de
protecció de ferro galvanitzat de 3m+PVC, pou estrella amb
sals per descarrega llamp a terra , muntat sobre coberta.
Inclou certificat d'inspecció.

EM91IN11 Rend.: 1,000P- 338

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
92,28000/R 23,070004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 199,72000 199,72000
Materials:

2.726,320002.726,320001,000BM91IN11 =xParallamps 54 m de radiu

Subtotal... 2.726,32000 2.726,32000

6,990203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.933,03020
146,651515,00%DESPESES INDIRECTES

3.079,68171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €338,93u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat
de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del
parallamps

EM9AU001 Rend.: 1,000P- 339

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,92100/R 23,070000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,97900 14,97900
Materials:

307,44000307,440001,000BM9AU001 =xComptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent

u

Subtotal... 307,44000 307,44000

0,374482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 322,79347
16,139675,00%DESPESES INDIRECTES

338,93315COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €70,86u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS,
amb cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 15 mm de diàmetre nominal, amb
vàlvula de regulació de la temperatura, muntada

ENF11B05 Rend.: 1,000P- 340

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

59,1200059,120001,000BNF11B05 =xVàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS,
amb cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 15 mm de diàmetre nominal, amb
vàlvula de regulació de la temperatura

u

Subtotal... 59,12000 59,12000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,48203
3,374105,00%DESPESES INDIRECTES

70,85613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,47u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas
natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230
V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima
de 350 mbar, muntada

ENG6A244 Rend.: 1,000P- 341

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,92100/R 23,070000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,97900 14,97900
Materials:

104,29000104,290001,000BNG6A244 =xElectrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas
natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230
V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima
de 350 mbar

u

Subtotal... 104,29000 104,29000

0,224691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,49369
5,974685,00%DESPESES INDIRECTES

125,46837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.594,95Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de
fontaneria en general, inclou el tall de la xarxa de la planta
general dels muntants d'alimentació, desmuntatge d'aparells
sanitaris, desviació provisional de la xarxa, en cas necessari,
i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els
treballs.

EPAUPS21 Rend.: 1,000P- 342

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1.519,00000/R 21,7000070,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.519,00000 1.519,00000

COST DIRECTE 1.519,00000
75,950005,00%DESPESES INDIRECTES

1.594,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.843,91Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat
i iluminació, inclou la desconnexió de la xarxa fins el quadre
de planta, desmuntatge de lluminaries, mecanismes,
cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, desviació
provisional de la xarxa si fos necessari, i tots els treballs
necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

EPAUPS22 Rend.: 1,000P- 343

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

345,60000/R 23,0400015,000A013H000 =xAjudant electricistah
1.410,50000/R 21,7000065,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.756,10000 1.756,10000

COST DIRECTE 1.756,10000
87,805005,00%DESPESES INDIRECTES

1.843,90500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.139,25Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de
sanejament, anulació de les instal.lacions un cop desmuntats
els sanitaris, amb la col.locació de taps adequats als
desguas, inclou desviació provisional de la xarxa, en cas
necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder
realitzar els treballs.

EPAUPS23 Rend.: 1,000P- 344

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.085,00000/R 21,7000050,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.085,00000 1.085,00000

COST DIRECTE 1.085,00000
54,250005,00%DESPESES INDIRECTES

1.139,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €850,08Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de
telecomunicacions, inclou la desconnexió de la xarxa fins el
punt de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat,
caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs
necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

EPAUPS24 Rend.: 1,000P- 345

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

115,20000/R 23,040005,000A013H000 =xAjudant electricistah
694,40000/R 21,7000032,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 809,60000 809,60000

COST DIRECTE 809,60000
40,480005,00%DESPESES INDIRECTES

850,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.253,18Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions
contraincendis, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt
de connexió, desmuntatge de claus de tall, bies, extintors,
pulsadors, detectors, cablejat, caneletes, instal.lacions
encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder
realitzar els treballs.

EPAUPS25 Rend.: 1,000P- 346

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.193,50000/R 21,7000055,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.193,50000 1.193,50000

COST DIRECTE 1.193,50000
59,675005,00%DESPESES INDIRECTES

1.253,17500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.253,18Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de
climatització i ventilació, inclou la desconnexió de la
instal.lació, fins el punt de connexió, desmuntatge de tubs,
equips, reixes, etc, i tots els treballs necessaris per tal de
poder realitzar els treballs.

EPAUPS27 Rend.: 1,000P- 347

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.193,50000/R 21,7000055,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.193,50000 1.193,50000

COST DIRECTE 1.193,50000
59,675005,00%DESPESES INDIRECTES
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1.253,17500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,85ut Desconnexió i desmuntatge de radiador existent en planta
baixa, i porterior recolocació i connexionat del element en
lloc indicat per la DO, inclou la reposició de elements material
i connexions, i tots els treballs necessaris per tal de poder
realitzar els treballs.

EPAUPS5 Rend.: 1,000P- 348

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

217,00000/R 21,7000010,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 217,00000 217,00000

COST DIRECTE 217,00000
10,850005,00%DESPESES INDIRECTES

227,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,50Ut Desconnexió i desmuntatge d'entena, mastil i tirants, inclou
la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió,
desmuntatge de mecanismes, cablejat, instal.lacions i
connexions, i tots els treballs necessaris per tal de poder
realitzar els treballs.

EPAUPS50 Rend.: 1,000P- 349

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

151,90000/R 21,700007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 151,90000 151,90000

COST DIRECTE 151,90000
7,595005,00%DESPESES INDIRECTES

159,49500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,80m2 Subministre i col.locació de taulell de pedra natural calcària
nacional, de 30 mm de gruix, col·locat sobre suport mural,
estructura de suport i formació de orificis per passos de
aigüera i instal.lacions.

EQ51UU51 Rend.: 1,000P- 350

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,38600/R 25,990001,400A0122000 =xOficial 1a paletah
15,19000/R 21,700000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,57600 51,57600
Materials:

66,5100014,780004,500BJ1ZQ000 =xSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col·lectius

u
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80,8100080,810001,000BQ512K50 =xPedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de

gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària
m2

0,5762077,864800,0074D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 147,89620 147,89620

1,289402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,76160
10,038085,00%DESPESES INDIRECTES

210,79968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,20ut Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 175 cm
de llargada i 40 cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm,
format per estructura metàl.lica formada per tub d'acer
galvanitzat en calent ancorada a paret amb fixacions
mecàniques, acabat en la seva part superior amb un taulell
de dm de 20 mm de gruix hidrofug, i revestit segons planos
en la seva part superios i faldons per panell fenòlic de 8 mm
de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot
segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt el
mostrador col.locat i acabat.

EQ54UT12 Rend.: 1,000P- 351

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,46000/R 26,460001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh
23,25000/R 23,250001,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 49,71000 49,71000
Materials:

320,00000320,000001,000BQ54UT12 =xConjunt de mostrador de 175 cm de llargada i 40 cm
d'amplada, amb un frontal de 20 cm, format per estructura
metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent
ancorada a paret amb fixacions mecàniques, acabat en la
seva part superior amb un taulell de dm de 20 mm de gruix
hidrofug, i revestit segons planos en la seva part superios i
faldons per panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat
rugós surf, segons carta de colors. tot segons plànols i
detalls de projecte deixant el conjunt el mostrador col.locat i
acabat.

Ut

Subtotal... 320,00000 320,00000

COST DIRECTE 369,71000
18,485505,00%DESPESES INDIRECTES

388,19550COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €340,95ut Subministre i col.locació de moble baix amb una pica, de
dimensions total 120x60x90 xm, format per dos moduls amb
una porta batent cada módul., acabat tot el conjunt amb
panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf,
segons carta de colors. tot segons plànols i detalls de
projecte deixant el conjunt col.locat i acabat. (no inclou la
pica)

EQ54UT13 Rend.: 1,000P- 352

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,46000/R 26,460001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh
23,25000/R 23,250001,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 49,71000 49,71000
Materials:

275,00000275,000001,000BQ544410 =xMoble baix amb una pica, de dimensions total 120x60x90
xm, format per dos moduls amb una porta batent cada
módul., acabat tot el conjunt amb panell fenòlic de 8 mm de
gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot
segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt
col.locat i acabat. (no inclou la pica)

Ut

Subtotal... 275,00000 275,00000

COST DIRECTE 324,71000
16,235505,00%DESPESES INDIRECTES

340,94550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €340,95ut Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 275 cm
de llargada i 40 cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm,
format per estructura metàl.lica formada per tub d'acer
galvanitzat en calent ancorada a paret amb fixacions
mecàniques, acabat en la seva part superior amb un taulell
de dm de 20 mm de gruix hidrofug, i revestit segons planos
en la seva part superios i faldons per panell fenòlic de 8 mm
de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot
segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt el
mostrador col.locat i acabat.

EQ54UT14 Rend.: 1,000P- 353

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,46000/R 26,460001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh
23,25000/R 23,250001,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 49,71000 49,71000
Materials:

275,00000275,000001,000BQ544410 =xMoble baix amb una pica, de dimensions total 120x60x90
xm, format per dos moduls amb una porta batent cada
módul., acabat tot el conjunt amb panell fenòlic de 8 mm de
gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors. tot
segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt
col.locat i acabat. (no inclou la pica)

Ut

Subtotal... 275,00000 275,00000
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COST DIRECTE 324,71000
16,235505,00%DESPESES INDIRECTES

340,94550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €390,30ut Formació de armari de bie, de dimensions aproximades
60x220x30 cm, amb la part central oberta per encaixar la
caixa de la bie, una tarja superior fixa i en la part inferior una
porta d'una fulla batent de 60x100 cm, amb sistema
´´toca-toca´´, tot el conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8
mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors,
inclou estructura de suport, mecanismes i tots els elemenst
necessaris per deixar l'unitat acabada. tot segons plànols i
detalls de projecte.

EQ54UT15 Rend.: 1,000P- 354

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,46000/R 26,460001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh
23,25000/R 23,250001,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 49,71000 49,71000
Materials:

322,00000322,000001,000BQ54UT15 =xFormació de armari de bie, de dimensions aproximades
60x220x30 cm, amb la part central oberta per encaixar la
caixa de la bie, una tarja superior fixa i en la part inferior una
porta d'una fulla batent de 60x100 cm, amb sistema
´´toca-toca´´, tot el conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8
mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors,
inclou estructura de suport, mecanismes i tots els elemenst
necessaris per deixar l'unitat acabada. tot segons plànols i
detalls de projecte.

ut

Subtotal... 322,00000 322,00000

COST DIRECTE 371,71000
18,585505,00%DESPESES INDIRECTES

390,29550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,98m2 Subministre i col.locació de cortina separadora, amb rail
d'alumini, col.locada amb fixacions mecániques. 

EQ54UT16 Rend.: 1,000P- 355

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,76750 5,76750
Materials:

8,500008,500001,000BQ54UU01 =xCortina separadora, amb rail d'alumini, col.locada amb
fixacions mecániques. 

m2

Subtotal... 8,50000 8,50000
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COST DIRECTE 14,26750
0,713385,00%DESPESES INDIRECTES

14,98088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.630,06ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01A001 Rend.: 1,000P- 356

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.299,50000/R 25,9900050,000A0122000 =xOficial 1a paletah
694,40000/R 21,7000032,000A0140000 =xManobreh
269,28000/R 22,4400012,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2.263,18000 2.263,18000
Maquinària:

20,64000/R 1,7200012,000C200G000 =xMàquina de fer regatesh
102,75000/R 8,2200012,500C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

113,75000/R 3,2500035,000C200R001 =xRadialh

Subtotal... 237,14000 237,14000
Materials:

0,469701,540000,305B0111000 =xAiguam3
3,843000,1200032,025B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,186720,120001,556B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 4,49942 4,49942

COST DIRECTE 2.504,81942
125,240975,00%DESPESES INDIRECTES

2.630,06039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.734,36ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ACC1 Rend.: 1,000P- 357

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

649,75000/R 25,9900025,000A0122000 =xOficial 1a paletah
542,50000/R 21,7000025,000A0140000 =xManobreh
179,52000/R 22,440008,000A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1.371,77000 1.371,77000

Maquinària:
20,64000/R 1,7200012,000C200G000 =xMàquina de fer regatesh
98,64000/R 8,2200012,000C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

156,00000/R 3,2500048,000C200R001 =xRadialh

Subtotal... 275,28000 275,28000
Materials:

0,492801,540000,320B0111000 =xAiguam3
4,032000,1200033,600B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,194400,120001,620B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 4,71920 4,71920

COST DIRECTE 1.651,76920
82,588465,00%DESPESES INDIRECTES

1.734,35766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €467,29ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ACM1 Rend.: 1,000P- 358

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

207,92000/R 25,990008,000A0122000 =xOficial 1a paletah
130,20000/R 21,700006,000A0140000 =xManobreh

56,10000/R 22,440002,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 394,22000 394,22000
Maquinària:

5,16000/R 1,720003,000C200G000 =xMàquina de fer regatesh
20,55000/R 8,220002,500C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

24,37500/R 3,250007,500C200R001 =xRadialh

Subtotal... 50,08500 50,08500
Materials:

0,077001,540000,050B0111000 =xAiguam3
0,630000,120005,250B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,030000,120000,250B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 0,73700 0,73700



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 399

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 445,04200
22,252105,00%DESPESES INDIRECTES

467,29410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.305,05ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ACP1 Rend.: 1,000P- 359

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

714,72500/R 25,9900027,500A0122000 =xOficial 1a paletah
292,95000/R 21,7000013,500A0140000 =xManobreh
123,42000/R 22,440005,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1.131,09500 1.131,09500
Maquinària:

11,35200/R 1,720006,600C200G000 =xMàquina de fer regatesh
45,21000/R 8,220005,500C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

53,62500/R 3,2500016,500C200R001 =xRadialh

Subtotal... 110,18700 110,18700
Materials:

0,169401,540000,110B0111000 =xAiguam3
1,386000,1200011,550B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,067200,120000,560B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 1,62260 1,62260

COST DIRECTE 1.242,90460
62,145235,00%DESPESES INDIRECTES

1.305,04983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €295,59ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ACS1 Rend.: 1,000P- 360

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

129,95000/R 25,990005,000A0122000 =xOficial 1a paletah
108,50000/R 21,700005,000A0140000 =xManobreh

22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 400

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 260,89000 260,89000

Maquinària:
2,06400/R 1,720001,200C200G000 =xMàquina de fer regatesh
8,22000/R 8,220001,000C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

9,75000/R 3,250003,000C200R001 =xRadialh

Subtotal... 20,03400 20,03400
Materials:

0,061601,540000,040B0111000 =xAiguam3
0,504000,120004,200B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,024480,120000,204B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 0,59008 0,59008

COST DIRECTE 281,51408
14,075705,00%DESPESES INDIRECTES

295,58978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €839,94ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ACT1 Rend.: 1,000P- 361

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

389,85000/R 25,9900015,000A0122000 =xOficial 1a paletah
260,40000/R 21,7000012,000A0140000 =xManobreh

78,54000/R 22,440003,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 728,79000 728,79000
Maquinària:

7,22400/R 1,720004,200C200G000 =xMàquina de fer regatesh
28,77000/R 8,220003,500C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

34,12500/R 3,2500010,500C200R001 =xRadialh

Subtotal... 70,11900 70,11900
Materials:

0,107801,540000,070B0111000 =xAiguam3
0,882000,120007,350B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,042840,120000,357B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 1,03264 1,03264



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 401

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 799,94164
39,997085,00%DESPESES INDIRECTES

839,93872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,50ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ACU1 Rend.: 1,000P- 362

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,97000/R 25,990003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
65,10000/R 21,700003,000A0140000 =xManobreh

8,97600/R 22,440000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 152,04600 152,04600
Maquinària:

0,82560/R 1,720000,480C200G000 =xMàquina de fer regatesh
3,28800/R 8,220000,400C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

3,25000/R 3,250001,000C200R001 =xRadialh

Subtotal... 7,36360 7,36360
Materials:

0,012321,540000,008B0111000 =xAiguam3
0,100800,120000,840B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,004920,120000,041B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 0,11804 0,11804

COST DIRECTE 159,52764
7,976385,00%DESPESES INDIRECTES

167,50402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €713,95ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ACV1 Rend.: 1,000P- 363

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

402,84500/R 25,9900015,500A0122000 =xOficial 1a paletah
217,00000/R 21,7000010,000A0140000 =xManobreh

28,05000/R 22,440001,250A0150000 =xManobre especialistah

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 402

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 647,89500 647,89500

Maquinària:
5,16000/R 1,720003,000C200G000 =xMàquina de fer regatesh

10,27500/R 8,220001,250C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

16,25000/R 3,250005,000C200R001 =xRadialh

Subtotal... 31,68500 31,68500
Materials:

0,038501,540000,025B0111000 =xAiguam3
0,318000,120002,650B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,014400,120000,120B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 0,37090 0,37090

COST DIRECTE 679,95090
33,997555,00%DESPESES INDIRECTES

713,94845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €372,31ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01ADI1 Rend.: 1,000P- 364

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

207,92000/R 25,990008,000A0122000 =xOficial 1a paletah
130,20000/R 21,700006,000A0140000 =xManobreh

8,97600/R 22,440000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 347,09600 347,09600
Maquinària:

0,82560/R 1,720000,480C200G000 =xMàquina de fer regatesh
3,28800/R 8,220000,400C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

3,25000/R 3,250001,000C200R001 =xRadialh

Subtotal... 7,36360 7,36360
Materials:

0,012321,540000,008B0111000 =xAiguam3
0,100800,120000,840B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,004920,120000,041B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 0,11804 0,11804



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 403

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 354,57764
17,728885,00%DESPESES INDIRECTES

372,30652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,48ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre
altres els següents treballs:- descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- realització de
forats i regates per encastaments que siguin necessaris.-
tapat de forats i regates.- connexionat i segellat de tots els
elements.- neteja final i retirada de runes i escombraries.

EY01AGA1 Rend.: 1,000P- 365

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,99000/R 25,990001,000A0122000 =xOficial 1a paletah
21,70000/R 21,700001,000A0140000 =xManobreh

4,48800/R 22,440000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 52,17800 52,17800
Maquinària:

1,72000/R 1,720001,000C200G000 =xMàquina de fer regatesh
0,82200/R 8,220000,100C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h

24,37500/R 3,250007,500C200R001 =xRadialh

Subtotal... 26,91700 26,91700
Materials:

0,077001,540000,050B0111000 =xAiguam3
0,300000,120002,500B0521100 =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
kg

0,030000,120000,250B0521200 =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

kg

Subtotal... 0,40700 0,40700

COST DIRECTE 79,50200
3,975105,00%DESPESES INDIRECTES

83,47710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,18m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194JF5 Rend.: 1,000P- 366

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,66056/R 64,730000,072C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,22760/R 51,150000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,88816 5,88816

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 404

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,88816
0,294415,00%DESPESES INDIRECTES
6,18257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.201,73ut Enderroc de bancs i jardineres, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió: inclou part de
mitjans manuals.

F219U102 Rend.: 1,000P- 367

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

673,20000/R 22,4400030,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 673,20000 673,20000
Maquinària:

471,30000/R 15,7100030,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 471,30000 471,30000

COST DIRECTE 1.144,50000
57,225005,00%DESPESES INDIRECTES

1.201,72500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,79m2 Demolicio de paviment de formigo, de 15 a 30 cm de gruix,
amb martell picador manual

F21K4AE3 Rend.: 1,000P- 368

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,60716/R 22,440000,339A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,60716 7,60716
Maquinària:

2,67070/R 15,710000,170C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,67070 2,67070

COST DIRECTE 10,27786
0,513895,00%DESPESES INDIRECTES

10,79175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,42m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% pm

F227T00F Rend.: 1,000P- 369

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,61200/R 61,200000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,74492/R 67,720000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,35692 1,35692



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 405

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,35692
0,067855,00%DESPESES INDIRECTES
1,42477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,39m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

F921201F Rend.: 1,000P- 370

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08500/R 21,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,08500 1,08500
Maquinària:

2,14200/R 61,200000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,03160/R 67,720000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,08925/R 43,570000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,26285 5,26285
Materials:

0,077001,540000,050B0111000 =xAiguam3
17,7445015,430001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 17,82150 17,82150

0,016281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,18562
1,209285,00%DESPESES INDIRECTES

25,39491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,81m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima
de 50 a 70 mm i afegit de granulat de grandària màxima de
18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge
del material

F923U001 Rend.: 1,000P- 371

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51900/R 21,700000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,51900 1,51900
Maquinària:

2,14200/R 61,200000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,35440/R 67,720000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,49640 3,49640
Materials:

31,2533118,570001,683B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt
3,5249518,850000,187B0332600 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmt

Subtotal... 34,77826 34,77826

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 406

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,022791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,81644
1,990825,00%DESPESES INDIRECTES

41,80727COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,75m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

F9365H31 Rend.: 1,000P- 372

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45667/R 25,990000,133A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,68000/R 21,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,13667 12,13667
Maquinària:

20,67884/R 155,480000,133C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,57057/R 4,290000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 21,24941 21,24941
Materials:

66,1920063,040001,050B064300B =xFormigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

m3

Subtotal... 66,19200 66,19200

0,182051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,76013
4,988015,00%DESPESES INDIRECTES

104,74814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,33M Subministre i col.locació de peça recta de formigó, amb
secció de 20x10 cm, classe resistent a l'abrasió h i classe
resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió, rejuntada amb morter

F9651110 Rend.: 1,000P- 373

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97770/R 25,990000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,41600/R 21,700000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,39370 16,39370
Materials:

3,2594460,360000,054B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

m3

0,0642432,120000,002B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

t



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 407

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,925008,500001,050B965PR01 =xPeça recta de formigó, amb secció de 20x10 cm, classe

resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa),
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió, rejuntada amb
morter

Ml

Subtotal... 12,24868 12,24868

0,245911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,88829
1,444415,00%DESPESES INDIRECTES

30,33270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,80m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

F96AU010 Rend.: 1,000P- 374

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A0121000 =xOficial 1ah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,15350 7,15350
Materials:

2,7162060,360000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

m3

26,9745025,690001,050B96AUG10 =xVorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

m

Subtotal... 29,69070 29,69070

0,107301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,95150
1,847585,00%DESPESES INDIRECTES

38,79908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,10m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95
% del pm

F9A1201F Rend.: 1,000P- 375

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08500/R 21,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,08500 1,08500
Maquinària:

2,14200/R 61,200000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,70880/R 67,720000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,08925/R 43,570000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,94005 5,94005
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 408

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,077001,540000,050B0111000 =xAiguam3

18,6875016,250001,150B03C-HG1A =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 18,76450 18,76450

0,016281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,80583
1,290295,00%DESPESES INDIRECTES

27,09612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,15M2 Subministre i col.locació de paviment de peces de formigo
amb peces rectangular de 20x40 cm i de 60x40 cmm de 5
cm de gruix, combinats i especejament segons projecte,
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

F9F5U035 Rend.: 1,000P- 376

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,46050/R 23,070000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh
1,08500/R 21,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,34250 12,34250
Materials:

0,2968217,460000,017B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
9,9840019,200000,520B9FA2471 =xLlosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm de

gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt

m2

9,9840019,200000,520B9FA6471 =xLlosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt

m2

3,7280374,560600,050D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,99285 23,99285

COST DIRECTE 36,33535
1,816775,00%DESPESES INDIRECTES

38,15212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,25M3 Subministrament i col·locació de paviment de formigó
decoratiu per exteriors tipus artevia desactivado de la casa
comercial lafarge, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic. inclús elements i material auxiliar i
necessari per deixar el paviment completament acabat. tot
segons plànols i detalls de projecte, i indicacions de la df. 

F9G2ART1 Rend.: 1,000P- 377

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,10642/R 25,990000,158A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,96750/R 21,700000,275A0140000 =xManobreh



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 409

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,59040/R 22,440000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,66432 13,66432
Maquinària:

3,94240/R 24,640000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich
3,27726/R 78,030000,042C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
0,36600/R 4,880000,075C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 7,58566 7,58566
Materials:

85,0290080,980001,050B064E26B =xFormigó hm-30/b/20/i+e de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i+e

m3

30,153001.507,650000,020B9GZ1200 =xPols de quars colort

Subtotal... 115,18200 115,18200

COST DIRECTE 136,43198
6,821605,00%DESPESES INDIRECTES

143,25358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm
d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

F9Z4A615 Rend.: 1,000P- 378

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46782/R 25,990000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,41526/R 23,070000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,88308 0,88308
Materials:

0,014881,220000,0122B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,572001,310001,200B0B34153 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20

cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080
m2

Subtotal... 1,58688 1,58688

0,013251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,48321
0,124165,00%DESPESES INDIRECTES
2,60737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,55u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FD5ZJJJ4 Rend.: 1,000P- 379

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,69150 16,69150

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 410

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1,2848032,120000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

t

68,0100068,010001,000BD5ZJJJ0 =xBastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

u

Subtotal... 69,29480 69,29480

0,250371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,23667
4,311835,00%DESPESES INDIRECTES

90,54851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €455,85U Sub. i col de consola de programació via radio, Dimensions
7,6 x 29 x5,1 cm. Temps per estació: 0-240 minuts en
increments d'1 minuto.Horas d'arrencada: 9 per dia. Hores
d'arrencada esglaonades. Arrencada manual i avanç de
botón.Frecuencia de treball: 868 MHz. Compatible amb els
sensors. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

FJSARB08 Rend.: 1,000P- 380

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,00000/R 30,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
26,62000/R 26,620001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 56,62000 56,62000
Materials:

377,52000377,520001,000BJSARB08 =xConsola de programació via radio HUNTER o equivalent
WVP-I, Dimensions 7,6 x 29 x5,1 cm. Temps per estació:
0-240 minuts en increments d'1 minuto.Horas d'arrencada: 9
per dia. Hores d'arrencada esglaonades. Arrencada manual i
avanç de botón.Frecuencia de treball: 868 MHz. Compatible
amb els sensors.

u

Subtotal... 377,52000 377,52000

COST DIRECTE 434,14000
21,707005,00%DESPESES INDIRECTES

455,84700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €318,63U Sub. i col de unitat de control d'1 estacions, Per a instal·lació
dins d'arqueta. Compartiment de pila doble amb dos juntes
estanques, IP-68. Dimensions: Ø8,25 x 12,7 alt.
Comunicació via rasdio.Funcionamiento amb solenoides
latch DC de 9 volts. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

FJSARB09 Rend.: 1,000P- 381

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,00000/R 30,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
26,62000/R 26,620001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 56,62000 56,62000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 411

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
246,84000246,840001,000BJSARB09 =xUnitat de control d'1 estacions HUNTER o equivalent

WVC-100-I, Per a instal·lació dins d'arqueta. Compartiment
de pila doble amb dos juntes estanques, IP-68. Dimensions:
Ø8,25 x 12,7 alt. Comunicació via rasdio.Funcionamiento
amb solenoides latch DC de 9 volts. 

u

Subtotal... 246,84000 246,84000

COST DIRECTE 303,46000
15,173005,00%DESPESES INDIRECTES

318,63300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,92U Sub. i col d'electrovàlvula , Ø1 ´´, rosca femella, de PVC,
amb alimentació del solenoide de 9 V. Configuració en línia.
Cabal d'0,23-6,81 m3 / h. Per pressions de 1,38-10,34 bars.
Possibilitat d'arrencada manual mitjançant el solenoide..
S'inclou arqueta de plàstic rectangular, vàlvula de comporta
Ø1 ´´  i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

FJSARB10 Rend.: 1,000P- 382

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,00000/R 30,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
26,62000/R 26,620001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 56,62000 56,62000
Materials:

18,5400018,540001,000BJSARB10 =xElectrovàlvula HUNTER PGV-100G-B-9 V o equivalent, Ø1
´´, rosca femella, de PVC, amb alimentació del solenoide de
9 V. Configuració en línia. Cabal d'0,23-6,81 m3 / h. Per
pressions de 1,38-10,34 bars. Possibilitat d'arrencada
manual mitjançant el solenoide.

u

Subtotal... 18,54000 18,54000

COST DIRECTE 75,16000
3,758005,00%DESPESES INDIRECTES

78,91800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,73U Sub. i col de tovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast
de 1,8 a 3,5m, ajustable de 90º a 210º, pressió de treball
recomanada de 2.1 a 3'8 atm, cabals de 29,4 l / ha 106,2 l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

FJSARB11 Rend.: 1,000P- 383

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,00000/R 30,000000,300A012P000 =xOficial 1a jardinerh
7,98600/R 26,620000,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 16,98600 16,98600
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 412

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,470008,470001,000BJAARB11 =xTovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast de 1,8 a

3,5m, ajustable de 90º a 210º, pressió de treball recomanada
de 2.1 a 3'8 atm, cabals de 29,4 l / ha 106,2 l / h .Rosca
adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. 

u

Subtotal... 8,47000 8,47000

COST DIRECTE 25,45600
1,272805,00%DESPESES INDIRECTES

26,72880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,73U Sub. i col de tovera giratòria de multicrraigs MP rotator de ,
abast de 2,4 a 4,6m, ajustable entre 90 º i 210 º, pressió de
treball recomanada de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36L / ha
120L / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors
rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

FJSARB12 Rend.: 1,000P- 384

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,00000/R 30,000000,300A012P000 =xOficial 1a jardinerh
7,98600/R 26,620000,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 16,98600 16,98600
Materials:

8,470008,470001,000BJAARB12 =xTovera giratòria de multirraigs MP rotator, abast de 2,4 a
4,6m, ajustable entre 90 º i 210 º, pressió de treball
recomanada de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36L / ha 120L / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

u

Subtotal... 8,47000 8,47000

COST DIRECTE 25,45600
1,272805,00%DESPESES INDIRECTES

26,72880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,73U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera
rectangular central, abast de 1,5x 9 m, pressió de treball
recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 85L / ha 117L / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

FJSARB13 Rend.: 1,000P- 385

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,00000/R 30,000000,300A012P000 =xOficial 1a jardinerh
7,98600/R 26,620000,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 16,98600 16,98600
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 413

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,470008,470001,000BJAARB13 =xTovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular

central, abast de 1,5x 9 m, pressió de treball recomanada de
2 a 3'75 atm, cabals de 85L / ha 117L / h .Rosca adaptable a
cossos de difusors de difusors rosca mascle. 

u

Subtotal... 8,47000 8,47000

COST DIRECTE 25,45600
1,272805,00%DESPESES INDIRECTES

26,72880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,73U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator tovera
rectangular cantonada esquerra, abast de 1,5x 4,5 m,
pressió de treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de
43L / ha 58l / h .Rosca adaptable a cossos de difusors de
difusors rosca mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel
seu muntatge.

FJSARB14 Rend.: 1,000P- 386

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,00000/R 30,000000,300A012P000 =xOficial 1a jardinerh
7,98600/R 26,620000,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 16,98600 16,98600
Materials:

8,470008,470001,000BJAARB14 =xTovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular
cantonada esquerra, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball
recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

u

Subtotal... 8,47000 8,47000

COST DIRECTE 25,45600
1,272805,00%DESPESES INDIRECTES

26,72880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,73U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera
rectangular cantonada dreta, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de
treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l /
h .Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

FJSARB15 Rend.: 1,000P- 387

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,00000/R 30,000000,300A012P000 =xOficial 1a jardinerh
7,98600/R 26,620000,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 16,98600 16,98600
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 414

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,470008,470001,000BJAARB15 =xTovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera rectangular

cantonada dreta, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de treball
recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca
mascle. 

u

Subtotal... 8,47000 8,47000

COST DIRECTE 25,45600
1,272805,00%DESPESES INDIRECTES

26,72880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,85U Sub. i col de cos de difusor, altura d'elevació 10 cm. Alçada
total 15,5 cm. Cabal d'0,05-1,25 m3 / h. Interval de pressions
entre 1 i 4,8 bar. Broquet intercanviable i adaptable a tots els
models de toveres femella de 1/2 ´´. S'inclou accessori
d'acoblament de colzes articulats marca HUNTER o
equivalent model SJ-512 (30 cm/rosca 1/2´´ x 1/2´´) per a
una pressió nominal de 10,3 bars i p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge.

FJSARB16 Rend.: 1,000P- 388

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,00000/R 30,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
26,62000/R 26,620001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 56,62000 56,62000
Materials:

2,280002,280001,000BJAARB16 =xCos de difusor HUNTER PROS-04 o equivalent, altura
d'elevació 10 cm. Alçada total 15,5 cm. Cabal d'0,05-1,25 m3
/ h. Interval de pressions entre 1 i 4,8 bar. Broquet
intercanviable i adaptable a tots els models de toveres
femella de 1/2 ´´. 

u

Subtotal... 2,28000 2,28000

COST DIRECTE 58,90000
2,945005,00%DESPESES INDIRECTES

61,84500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,62U Sub. i col de sistema de reg radicular, amb una alçada de
cilindre enterrar de 46 cm, diàmetre d'exposició de 7,6 cm.
Amb inundador instal·lat de 57 l / h, colze articulat de 30 cm
premuntat amb sortida de rosca mascle de 1/2 ´´. S'inclou
p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

FJSARB17 Rend.: 1,000P- 389

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,00000/R 30,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
26,62000/R 26,620001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 56,62000 56,62000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 415

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
37,3000037,300001,000BJAARB17 =xSistema de reg radicular, amb una alçada de cilindre enterrar

de 46 cm, diàmetre d'exposició de 7,6 cm. Amb inundador
instal·lat de 57 l / h, colze articulat de 30 cm premuntat amb
sortida de rosca mascle de 1/2 ´´. 

u

Subtotal... 37,30000 37,30000

COST DIRECTE 93,92000
4,696005,00%DESPESES INDIRECTES

98,61600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,77U Sub. i col de hidrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME.
S'inclou arqueta de plàstic rodona, clau per a hidrant
HUNTER QCV-100K o equivalent de 1´´ mascle-femella,
colze mòbil HUNTER HS-100 o equivalent per a clau de 1´´
mascle-femella, vàlvula de comporta de 1´´ i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge.

FJSARB18 Rend.: 1,000P- 390

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,00000/R 30,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
26,62000/R 26,620001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 56,62000 56,62000
Materials:

160,30000160,300001,000BJAARB18 =xHdrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME.u

Subtotal... 160,30000 160,30000

COST DIRECTE 216,92000
10,846005,00%DESPESES INDIRECTES

227,76600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,95U Subministre i col.locació de banc, realitzat amb estructuta de
suport i recolzabraços de pletines d'acer plegades i
soldades, acabades pintades, i seient i respatller format per
llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
col·locat amb fixacions mecàniques.

FQ11GU10 Rend.: 1,000P- 391

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,77470/R 25,990000,530A0121000 =xOficial 1ah
11,50100/R 21,700000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,27570 25,27570
Materials:

275,00000275,000001,000BQ11GU10 =xBanc realitzat amb estructuta de suport i recolzabraços de
pletines d'acer plegades i soldades, acabades pintades, i
seient i respatller format per llistons de fusta tropical, de 175
cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb fixacions
mecàniques.

Ut
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 275,00000 275,00000

0,631892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 300,90759
15,045385,00%DESPESES INDIRECTES

315,95297COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,94u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada
amb fixacions mecàniques

FQ21UC60 Rend.: 1,000P- 392

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27720/R 25,990000,280A0121000 =xOficial 1ah
6,07600/R 21,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,35320 13,35320
Materials:

55,9100055,910001,000BQ21BC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

u

Subtotal... 55,91000 55,91000

0,200301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,46350
3,473175,00%DESPESES INDIRECTES

72,93667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €533,43U Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

FQ31U220 Rend.: 1,000P- 393

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

103,96000/R 25,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
86,80000/R 21,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 190,76000 190,76000
Materials:

284,00000284,000001,000BQ31D220 =xFont per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Ut

25,5400025,540001,000BQ3Z1300 =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a
connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de
sanejament de font per a exterior

u

7,7326277,326160,100D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 317,27262 317,27262



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 417

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 508,03262
25,401635,00%DESPESES INDIRECTES

533,43425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,76u Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm,
col·locada amb fixacions mecàniques

FQ42FE15 Rend.: 1,000P- 394

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0121000 =xOficial 1ah
10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,84500 23,84500
Materials:

124,85000124,850001,000BQ42FE15 =xPilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, per a
muntar superficialment

u

Subtotal... 124,85000 124,85000

0,596132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 149,29112
7,464565,00%DESPESES INDIRECTES

156,75568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,49M2 Moldejat i anivellament del terreny amb mitjans manuals per
a obtenir el perfil d'acabat de les dunes

FR20025D Rend.: 1,000P- 395

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32750/R 26,620000,125A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,32750 3,32750

COST DIRECTE 3,32750
0,166385,00%DESPESES INDIRECTES
3,49388COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €356,71ut Transplantament de arbre, a zona indicada per Direcció
D'obra, inclou col.locació d'elements de protecció durant el
curs de l'obra, la seva retirada un cop finalitzades les obres, i
la seva adequació. inclou el seu abonament i conservació
durenat el curs de l'obra. 

FR20U145 Rend.: 1,000P- 396

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,00000/R 30,000006,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
159,72000/R 26,620006,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 339,72000 339,72000

COST DIRECTE 339,72000
16,986005,00%DESPESES INDIRECTES

356,70600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.223,74ut Poda de enradadera existent en la zona del porxo, per
facilitar els treballs de reparació del porxo, inclou col.locació
d'elements de protecció durant el curs de l'obra, la seva
retirada un cop finalitzades les obres, i la seva adequació.
inclou el seu abonament i conservació durenat el curs de
l'obra. 

FR20U15V Rend.: 1,000P- 397

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.050,00000/R 30,0000035,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
931,70000/R 26,6200035,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1.981,70000 1.981,70000
Maquinària:

136,15000/R 3,8900035,000CRE21100 =xTisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressorh

Subtotal... 136,15000 136,15000

COST DIRECTE 2.117,85000
105,892505,00%DESPESES INDIRECTES

2.223,74250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,72U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega
de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

FR2G8B31 Rend.: 1,000P- 398

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,11500/R 48,460000,250C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 12,11500 12,11500

COST DIRECTE 12,11500
0,605755,00%DESPESES INDIRECTES

12,72075COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,93m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

FR3P2112 Rend.: 1,000P- 399

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32400/R 26,620000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,32400 5,32400
Maquinària:

4,32218/R 51,150000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,32218 4,32218
Materials:

42,5848536,870001,155BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

m3

Subtotal... 42,58485 42,58485

0,079861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,31089
2,615545,00%DESPESES INDIRECTES

54,92643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,97U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de
12 t, en un pendent del 25 al 75 %

FR632J73 Rend.: 1,000P- 400

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50000/R 30,000000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh
11,51500/R 16,450000,700A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 16,01500 16,01500
Maquinària:

12,52750/R 50,110000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 12,52750 12,52750

COST DIRECTE 28,54250
1,427135,00%DESPESES INDIRECTES

29,96963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75M2 Sembra de heura, tot segons els plecs de condicions de
parcs i jardins.

FR721100 Rend.: 1,000P- 401

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50000/R 30,000000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 4,50000 4,50000
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,28250/R 45,650000,050C1503000 =xCamió gruah
0,28400/R 35,500000,008CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500

l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
h

Subtotal... 2,56650 2,56650
Materials:

0,130406,520000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,090318,210000,011BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,034000,680000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) grKg
0,062502,500000,025BR4U1110 =xHeurakg

Subtotal... 0,31721 0,31721

COST DIRECTE 7,38371
0,369195,00%DESPESES INDIRECTES
7,75290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88m2 Neteja de sostre amb sorra a pressió i/o raig d'aigua
desionitzada i preparació de la superfície per a posterior
tractament o pintat, amb protecció prèvia de les instal.lacions
existents, inclós càrrega, transport i descàrrega de residus a
centre de reciclatge.

G231EC03 Rend.: 90,000P- 402

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28878/R 25,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,48222/R 21,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,77100 0,77100
Maquinària:

0,03704/R 16,670000,200C1505IN2 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útilh
0,05162/R 46,460000,100C150INT1 =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines

o materials
h

0,38411/R 34,570001,000C1J2INT2 =xEquip de decapat, rebaix i neteja amb sorra o aigua a
pressió.

h

Subtotal... 0,47277 0,47277
Materials:

1,000001,000001,000B0X0INT1 =xPart proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la
partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

u

Subtotal... 1,00000 1,00000
Partides d'obra:

1,4247514,247500,100D3R3IN3 =xTransport i descàrrega a magatzem municipal o lloc indicat
per direcció d'obra de diferents materials. 

m³

Subtotal... 1,42475 1,42475

0,023133,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,69165
0,184585,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,87623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

K1213251 Rend.: 1,000P- 403

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14880/R 26,860000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,69120/R 23,070000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,84000 5,84000
Maquinària:

1,32120/R 33,030000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,32120 1,32120

0,087601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,24880
0,362445,00%DESPESES INDIRECTES
7,61124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,09m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

K1215250 Rend.: 1,000P- 404

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,090000,090001,000B0Y15250 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

m2

Subtotal... 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
0,004505,00%DESPESES INDIRECTES
0,09450COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €172,30m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K213UI10 Rend.: 1,000P- 405

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,10000/R 21,700003,000A0140000 =xManobreh
71,80800/R 22,440003,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 136,90800 136,90800
Maquinària:

25,13600/R 15,710001,600C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 25,13600 25,13600

2,053621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,09762
8,204885,00%DESPESES INDIRECTES

172,30250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €361,45m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2148134 Rend.: 1,000P- 406

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,63000/R 26,420001,500A0125000 =xOficial 1a soldadorh
108,50000/R 21,700005,000A0140000 =xManobreh
134,64000/R 22,440006,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 282,77000 282,77000
Maquinària:

47,13000/R 15,710003,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
10,09500/R 6,730001,500C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 57,22500 57,22500

4,241551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 344,23655
17,211835,00%DESPESES INDIRECTES

361,44838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,33m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana
de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K2148HC1 Rend.: 1,000P- 407

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0121000 =xOficial 1ah
10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,44900 13,44900
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,201741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,65074
0,682545,00%DESPESES INDIRECTES

14,33327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,87m2 Enderroc de porxo exterior del edifici, format per llosa de
formigó armat massissa i en formació de gelosia, realitzat
amb mitjans mecànics i repicat de punts singulars realitzat
amb mitjans manuals amb compressor.
Inclou l'apuntalament provisional de l'estructura a enderrocar,
la formació de pretalls per delimitar les zones a enderroc i les
zones a conservar, inclou el tall d'armadures amb tall
oxiacetilènic, i càrrega mecánica de runa sobre camió o
contenidor, 

K2148U10 Rend.: 1,000P- 408

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,92600/R 26,420000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

11,22000/R 22,440000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,74100 26,74100
Maquinària:

7,85500/R 15,710000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
2,01900/R 6,730000,300C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 9,87400 9,87400

0,401121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,01612
1,850815,00%DESPESES INDIRECTES

38,86692COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,95ml Enderroc d'entrebigat amb intereix existente entre bigues
formigonades ´´in situ´´, amb el replanteig de la zona a
enderrocar, tall dels revoltons amb radial, per tal de evitar
danyar els nervis unidireccionals, repicat i retirada del
revoltons, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, muntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, ensassat amb la part inferior del forjat, formación
d'ancoratge a parament vertical amb acer en barres
corrugades, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat, armat del nervi amb
armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb armat segons
projecte, i planos de detall, i formigonat amb formigó lleuger
per a sostres amb elements resistents industrialitzats
hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba, Inclou el desmuntatge del encofrat, la
retirada de la runa, i tots els elements necesaris fins a deixar
la unitat acabada.

K214UU01 Rend.: 1,000P- 409

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,15717/R 25,990000,083A0122000 =xOficial 1a paletah
6,49750/R 25,990000,250A0123000 =xOficial 1a encofradorh
6,92100/R 23,070000,300A0133000 =xAjudant encofradorh
8,68000/R 21,700000,400A0140000 =xManobreh
8,97600/R 22,440000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,23167 33,23167
Maquinària:

3,14200/R 15,710000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
13,99320/R 155,480000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,34200/R 3,420000,100C200F000 =xMàquina taladradorah
0,19750/R 1,580000,125C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 17,67470 17,67470
Materials:

6,8840068,840000,100B06L361B =xFormigó lleuger hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

m3

1,7040017,040000,100B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

0,454400,640000,710B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0,74014255,220000,0029B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,380002,760000,500B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5

usos
m2

0,098802,470000,040B0DZA000 =xDesencofrantl
2,050820,932192,200D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 13,31216 13,31216
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0,498481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,71701
3,235855,00%DESPESES INDIRECTES

67,95286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,19m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2150011 Rend.: 1,000P- 410

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,19000/R 21,700000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,19000 15,19000

0,227851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,41785
0,770895,00%DESPESES INDIRECTES

16,18874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2153D61 Rend.: 1,000P- 411

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86800/R 21,700000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,86800 0,86800

0,013021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,88102
0,044055,00%DESPESES INDIRECTES
0,92507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,71m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2161511 Rend.: 1,000P- 412

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,29300/R 21,700000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,29300 6,29300

0,094401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,38740
0,319375,00%DESPESES INDIRECTES
6,70676COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,09m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2163511 Rend.: 1,000P- 413

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,59500 7,59500

0,113931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,70893
0,385455,00%DESPESES INDIRECTES
8,09437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,16m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K2164771 Rend.: 1,000P- 414

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh
6,73200/R 22,440000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,24200 13,24200
Maquinària:

0,99600/R 3,320000,300C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 0,99600 0,99600

0,198631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,43663
0,721835,00%DESPESES INDIRECTES

15,15846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,26m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat / massis de
més de 15 cm de gruix, a mà amb martell trencador manual,
o mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2164U12 Rend.: 1,000P- 415

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh
11,22000/R 22,440000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,07000 22,07000
Maquinària:

1,66000/R 3,320000,500C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,66000 1,66000

0,331051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,06105
1,203055,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 427

PARTIDES D'OBRA
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25,26410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,32m2 Repicat del fossat del ascensor per l'adequació a les noves
dimensions de projecte, deixant la superficie de les parets
repicades, segons les exigencies i condicions marcades pel
la DO. inclou la rectificació, tallat i reparació de armadures
que poguin aflorar durant el procés de repicat,

K216U771 Rend.: 1,000P- 416

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,02000/R 21,700000,600A0140000 =xManobreh
13,46400/R 22,440000,600A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,48400 26,48400
Maquinària:

1,99200/R 3,320000,600C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,99200 1,99200

0,397261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,87326
1,443665,00%DESPESES INDIRECTES

30,31692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,48m2 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions,
de fins a 0,50 m2 amb mitjans manuals, i/o mecanics de
petita entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar,
replanteig de les bigues de forjat afectades, verificació per
part de la DO, i execució del descarnat del forjat salvant les
bigues.

 

K216U785 Rend.: 1,000P- 417

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh
11,22000/R 22,440000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,64500 16,64500
Maquinària:

1,66000/R 3,320000,500C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,66000 1,66000

0,249681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,55468
0,927735,00%DESPESES INDIRECTES

19,48241COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €38,96m2 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions,
de fins a 1,00 m2 amb mitjans manuals, i/o mecanics de
petita entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar,
replanteig de les bigues de forjat afectades, verificació per
part de la DO, i execució del descarnat del forjat salvant les
bigues.

 

K216U788 Rend.: 1,000P- 418

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh
22,44000/R 22,440001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,29000 33,29000
Maquinària:

3,32000/R 3,320001,000C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,32000 3,32000

0,499351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,10935
1,855475,00%DESPESES INDIRECTES

38,96482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de
posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2182F01 Rend.: 1,000P- 419

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,55700/R 21,700000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,55700 4,55700

0,068361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,62536
0,231275,00%DESPESES INDIRECTES
4,85662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,63m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2183971 Rend.: 1,000P- 420

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,34000 4,34000

0,065101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,40510
0,220265,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,62536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K2183A71 Rend.: 1,000P- 421

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,42500 5,42500

0,081381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50638
0,275325,00%DESPESES INDIRECTES
5,78169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,32m2 Arrencada d'aplacat de panells hpl, col.locada sobre enllatat
de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K2183U10 Rend.: 1,000P- 422

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,99100/R 21,700000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,99100 4,99100

0,074871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,06587
0,253295,00%DESPESES INDIRECTES
5,31916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K218A410 Rend.: 1,000P- 423

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,42500 5,42500

0,081381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50638
0,275325,00%DESPESES INDIRECTES
5,78169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K218R002 Rend.: 1,000P- 424

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,12300/R 21,700000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,12300 4,12300

0,061851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,18485
0,209245,00%DESPESES INDIRECTES
4,39409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K218U003 Rend.: 1,000P- 425

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,07600/R 21,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,07600 6,07600

0,091141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,16714
0,308365,00%DESPESES INDIRECTES
6,47550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,33m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport existent en la planta
baixa, amb el desmuntatge previ dels equips d'iluminació i
acopi a obra per posterior aprofitament, l'enderroc del cel ras
es realitzará amb mitjans manuals adequats per tal d'evitar el
deteriorament dels revestiments existents en la planta,
càrrega manual de la runa sobre camió o contenidor

K218U410 Rend.: 1,000P- 426

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40100/R 26,860000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,57100 11,57100

0,173571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,74457
0,587235,00%DESPESES INDIRECTES

12,33179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,16m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K218UR01 Rend.: 1,000P- 427

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90600/R 21,700000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,90600 3,90600



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 431

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,058591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,96459
0,198235,00%DESPESES INDIRECTES
4,16282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,96m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K2192913 Rend.: 1,000P- 428

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh
6,73200/R 22,440000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,90200 8,90200
Maquinària:

2,35650/R 15,710000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,35650 2,35650

0,133531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,39203
0,569605,00%DESPESES INDIRECTES

11,96163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2194B21 Rend.: 1,000P- 429

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,42500 5,42500

0,081381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50638
0,275325,00%DESPESES INDIRECTES
5,78169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,88m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de
fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K2195D24 Rend.: 1,000P- 430

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,02000/R 21,700000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,02000 13,02000
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0,195301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,21530
0,660775,00%DESPESES INDIRECTES

13,87606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,39m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2197821 Rend.: 1,000P- 431

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30200/R 21,700000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,30200 1,30200

0,019531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,32153
0,066085,00%DESPESES INDIRECTES
1,38761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,53m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K2199511 Rend.: 1,000P- 432

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh
2,24400/R 22,440000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,41400 4,41400
Maquinària:

0,78550/R 15,710000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 0,78550 0,78550

0,066211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,26571
0,263295,00%DESPESES INDIRECTES
5,52900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,94m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K219A121 Rend.: 1,000P- 433

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,51000 6,51000

0,097651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,60765
0,330385,00%DESPESES INDIRECTES
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6,93803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,75m2 Enderroc de capa de compresió de forjat unidireccional de
formigó armat, de gruix variable, realitzat amb amb
compressor i mitjans manuals, transport interior de runa de
forma manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. El enderroc del forjat es realitzará amb els
mitjans adeuats, per tal de evitar la rotura dels revoltons i la
retirada del armat existent. 

K219U100 Rend.: 1,000P- 434

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh
4,48800/R 22,440000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,65800 6,65800
Maquinària:

1,57100/R 15,710000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,57100 1,57100

0,099871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,32887
0,416445,00%DESPESES INDIRECTES
8,74531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,37m2 Enderroc de recrescut existent en dos dels serveis, dutxa in
situ, realitzat amb mitjans manuals i/o martells electrics,
deixant la superficie neta. 
Inclou els mitjans auxiliars, retirada de runa amb mitjans
manuals, transport interior i càrrega manuals sobre camió o
contenidor ubicat en l'exterior de l'edifici.

K219U101 Rend.: 1,000P- 435

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,44500/R 21,700000,850A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,44500 18,44500

COST DIRECTE 18,44500
0,922255,00%DESPESES INDIRECTES

19,36725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47M2 Arrencada de graons terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K219UU10 Rend.: 1,000P- 436

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,25500 3,25500
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0,048831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,30383
0,165195,00%DESPESES INDIRECTES
3,46902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €231,27m2 Arrencada de instal.lacions exteriors, iluminiació, xarxa
d'alimentació, aigua, reg, etc, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K219UU11 Rend.: 1,000P- 437

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

217,00000/R 21,7000010,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 217,00000 217,00000

3,255001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,25500
11,012755,00%DESPESES INDIRECTES

231,26775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,63m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K219UUN1 Rend.: 1,000P- 438

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,34000 4,34000

0,065101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,40510
0,220265,00%DESPESES INDIRECTES
4,62536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,94M2 Arrencada de paviment de terratzo rentat a l'àcid, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K219UUU1 Rend.: 1,000P- 439

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,51000 6,51000

0,097651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,60765
0,330385,00%DESPESES INDIRECTES
6,93803COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,56u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A3011 Rend.: 1,000P- 440

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,85000 10,85000

0,162751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,01275
0,550645,00%DESPESES INDIRECTES

11,56339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,63ut Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21A3012 Rend.: 1,000P- 441

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,06000/R 21,700001,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,06000 39,06000

0,585901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,64590
1,982305,00%DESPESES INDIRECTES

41,62820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,98u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs,
d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21AU010 Rend.: 1,000P- 442

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,46050/R 23,070000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,48950 7,48950

0,112341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,60184
0,380095,00%DESPESES INDIRECTES
7,98193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,30u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de
dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21AU015 Rend.: 1,000P- 443

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 436

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,66974
0,633495,00%DESPESES INDIRECTES

13,30322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,56m2 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs,
corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

K21AU020 Rend.: 1,000P- 444

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,60000 14,60000

0,219001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,81900
0,740955,00%DESPESES INDIRECTES

15,55995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,88ut Arrencada de full i bastiment de finestres, inclós part
proporcional de persiana de les que la portin, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

K21AUF11 Rend.: 1,000P- 445

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,02000/R 21,700000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,02000 13,02000

0,195301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,21530
0,660775,00%DESPESES INDIRECTES

13,87606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,62m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21B1011 Rend.: 1,000P- 446

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32100/R 26,420000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh
1,15800/R 23,160000,050A0135000 =xAjudant soldadorh
4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,81900 6,81900
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,33650/R 6,730000,050C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,33650 0,33650

0,102291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,25779
0,362895,00%DESPESES INDIRECTES
7,62067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,07m Arrencada de barana metàl·lica de 50 a 60 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21B1012 Rend.: 1,000P- 447

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79260/R 26,420000,030A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,69480/R 23,160000,030A0135000 =xAjudant soldadorh
2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,65740 3,65740
Maquinària:

0,16825/R 6,730000,025C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,16825 0,16825

0,054861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,88051
0,194035,00%DESPESES INDIRECTES
4,07454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21B2011 Rend.: 1,000P- 448

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,17000 2,17000

0,032551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,20255
0,110135,00%DESPESES INDIRECTES
2,31268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16m Arrencada de tub de proteció en finestres ancorat a paret,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21B2U01 Rend.: 1,000P- 449

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08500/R 21,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,08500 1,08500
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,016281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,10128
0,055065,00%DESPESES INDIRECTES
1,15634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47m Arrencada de passamà de fusta i emplafonat fixat a la paret,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21B2U02 Rend.: 1,000P- 450

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,25500 3,25500

0,048831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,30383
0,165195,00%DESPESES INDIRECTES
3,46902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47m Arrencada de barana de fusta amb doble passamans de
fusta, fixat a estructura del ascensor, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21B2U03 Rend.: 1,000P- 451

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,25500 3,25500

0,048831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,30383
0,165195,00%DESPESES INDIRECTES
3,46902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,27ut Arrencada de porta cancela d'entrada general al edifici de
dues fulles batents i de mides aproximades 380x180 cm,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21BU101 Rend.: 1,000P- 452

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,70400/R 26,420001,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh
27,79200/R 23,160001,200A0135000 =xAjudant soldadorh
65,10000/R 21,700003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 124,59600 124,59600
Maquinària:

8,07600/R 6,730001,200C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 8,07600 8,07600
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,868941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,54094
6,727055,00%DESPESES INDIRECTES

141,26799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €415,17ut Desmuntatge i retirada de l'estructura de l'escala
d'emergencia, dels tres nivells, contemplant la retirada
d'estructura portant, (pilars, bigues i zancas), paviment i
elements de suport, graons, plaques d'ancoratges i fixació de
lestructura, i tots els elements que la conforman, deixant la
superficie neta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

K21BU102 Rend.: 1,000P- 453

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

132,10000/R 26,420005,000A0125000 =xOficial 1a soldadorh
115,80000/R 23,160005,000A0135000 =xAjudant soldadorh
108,50000/R 21,700005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 356,40000 356,40000
Maquinària:

33,65000/R 6,730005,000C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 33,65000 33,65000

5,346001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 395,39600
19,769805,00%DESPESES INDIRECTES

415,16580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,24m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21D1011 Rend.: 1,000P- 454

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03800/R 21,700000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,03800 3,03800

0,045571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,08357
0,154185,00%DESPESES INDIRECTES
3,23775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,55m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21D1020 Rend.: 1,000P- 455

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,20800/R 21,700000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,20800 5,20800

0,078121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,28612
0,264315,00%DESPESES INDIRECTES
5,55043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de
diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K21D3611 Rend.: 1,000P- 456

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,07600/R 21,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,07600 6,07600

0,091141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,16714
0,308365,00%DESPESES INDIRECTES
6,47550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05ml Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

K21D5811 Rend.: 1,000P- 457

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79750/R 21,700000,175A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,79750 3,79750

0,056961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,85446
0,192725,00%DESPESES INDIRECTES
4,04719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,91ml Enderroc de calaix d'obra de 80x80 cm, amb revestiment
inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21DU120 Rend.: 1,000P- 458

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,12500/R 21,700001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,12500 27,12500

0,406881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,53188
1,376595,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,90847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,88ml Desmuntage, acondicionament, transport i gestió de
xemeneis i/o baixants de fibrociment amb amiantdisposant
de les mesures mínimas de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d'exposició al amiant, inclou la p.p. de
tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per
l'Agencia Catalana de Residus.  

K21DU611 Rend.: 1,000P- 459

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,74000/R 21,700002,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,74000 47,74000

0,716101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,45610
2,422815,00%DESPESES INDIRECTES

50,87890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.155,00ut Tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per
l'Agencia Catalana de Residus.  

K21DU620 Rend.: 1,000P- 460

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.100,000001.100,000001,000B21DU620 =xTramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per
l'Agencia Catalana de Residus.  

ud

Subtotal... 1.100,00000 1.100,00000

COST DIRECTE 1.100,00000
55,000005,00%DESPESES INDIRECTES

1.155,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,61ml Arrencada de tub de xemeneies de xapa de caldera, col·locat
superficialment, inclou el desmuntatge del barret, elemenst
de suport, i peces especials, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21EAU10 Rend.: 1,000P- 461

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,96500 24,96500

0,374481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,33948
1,266975,00%DESPESES INDIRECTES

26,60645COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,35u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament
i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JB111 Rend.: 1,000P- 462

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,08700/R 26,860000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,34200 15,34200

0,230131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,57213
0,778615,00%DESPESES INDIRECTES

16,35074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,06u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K21JD111 Rend.: 1,000P- 463

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,77300/R 26,860000,550A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,17000/R 21,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,94300 16,94300

0,254151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,19715
0,859865,00%DESPESES INDIRECTES

18,05700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,98u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21JE111 Rend.: 1,000P- 464

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,48800/R 26,860000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,74300 24,74300

COST DIRECTE 24,74300
1,237155,00%DESPESES INDIRECTES

25,98015COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,70u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21JG111 Rend.: 1,000P- 465

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,99900 13,99900

COST DIRECTE 13,99900
0,699955,00%DESPESES INDIRECTES

14,69895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,92u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K21JH111 Rend.: 1,000P- 466

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,99900 13,99900

0,209991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,20899
0,710455,00%DESPESES INDIRECTES

14,91943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78u Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de
5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o
càrrega sobre camió o contenidor

K21QU300 Rend.: 1,000P- 467

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,42500/R 21,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,42500 5,42500

0,081381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50638
0,275325,00%DESPESES INDIRECTES
5,78169COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €925,07ut Desmuntatge de mobiliari cuina i equipament existent a la
cuina, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21QU550 Rend.: 1,000P- 468

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

868,00000/R 21,7000040,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 868,00000 868,00000

13,020001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 881,02000
44,051005,00%DESPESES INDIRECTES

925,07100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.156,34ut Desmuntatge de neveres formades per panells sandwich,
motors, portes i accesoris, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K21QU551 Rend.: 1,000P- 469

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.085,00000/R 21,7000050,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.085,00000 1.085,00000

16,275001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.101,27500
55,063755,00%DESPESES INDIRECTES

1.156,33875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47ut Desmuntatge i retirada de barra minusvàlid en parament amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21QUB01 Rend.: 1,000P- 470

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,25500 3,25500

0,048831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,30383
0,165195,00%DESPESES INDIRECTES
3,46902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,66U Desmuntatge i retirada de estructura estenedors i cordes,
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K21QUB10 Rend.: 1,000P- 471

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,44500/R 21,700000,850A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,44500 18,44500
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0,276681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,72168
0,936085,00%DESPESES INDIRECTES

19,65776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,03U Desmuntatge i retirada, de barana metalica d'accés al
badalot amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21QUB12 Rend.: 1,000P- 472

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10500/R 21,700000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,10500 14,10500

0,211581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,31658
0,715835,00%DESPESES INDIRECTES

15,03240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,94U Desmuntatge i retirada, de 2 perfils metàl.lics existent en la
planta general de la coberta, mitjançant el repicat de l'obra,
amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21QUB13 Rend.: 1,000P- 473

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,04000/R 21,700001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,04000 26,04000
Maquinària:

3,98400/R 3,320001,200C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,98400 3,98400

0,390601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,41460
1,520735,00%DESPESES INDIRECTES

31,93533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,45U Enderroc d'escala d'obra d'accés al badalot, mitjançant el
repicat de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels
perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21QUB14 Rend.: 1,000P- 474

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

86,80000/R 21,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 86,80000 86,80000
Maquinària:

13,28000/R 3,320004,000C2001000 =xMartell trencador manualh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 446

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,28000 13,28000

1,302001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,38200
5,069105,00%DESPESES INDIRECTES

106,45110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,14U Desmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per maquinaria
ascensor, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells
pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21QUB15 Rend.: 1,000P- 475

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

75,95000/R 21,700003,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 75,95000 75,95000
Maquinària:

11,62000/R 3,320003,500C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 11,62000 11,62000

1,139251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,70925
4,435465,00%DESPESES INDIRECTES

93,14471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,25U Tall de caps de perfils metàl.lics de en zona dels ascensor,
tall esmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per
maquinaria ascensor, mitjançant el repicat de l'obra, amb
martells pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21QUB16 Rend.: 1,000P- 476

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,28400/R 26,420000,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh
6,51000/R 21,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,79400 11,79400
Maquinària:

0,66400/R 3,320000,200C2001000 =xMartell trencador manualh
0,93300/R 3,110000,300C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 1,59700 1,59700

0,176911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,56791
0,678405,00%DESPESES INDIRECTES

14,24631COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 447

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €665,32u Enderroc de d'escala d'obra d'accés de la Planta S-3 a la
Planta S-2, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells
pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21QUE01 Rend.: 1,000P- 477

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

542,50000/R 21,7000025,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 542,50000 542,50000
Maquinària:

83,00000/R 3,3200025,000C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 83,00000 83,00000

8,137501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 633,63750
31,681885,00%DESPESES INDIRECTES

665,31938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €555,04ut Desmuntatge de campana extractora de cuina en parament i
equips d'extincio, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

K21QUU03 Rend.: 1,000P- 478

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

520,80000/R 21,7000024,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 520,80000 520,80000

7,812001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 528,61200
26,430605,00%DESPESES INDIRECTES

555,04260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,22ml Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb
disc de carborúndum

K21Z2760 Rend.: 1,000P- 479

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73200/R 22,440000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,73200 6,73200
Maquinària:

0,99600/R 3,320000,300C200B000 =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 0,99600 0,99600

0,100981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,82898
0,391455,00%DESPESES INDIRECTES
8,22043COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 448

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,48M Tall en paviment de 3 a 4 cm de fondària, amb disc de
carborúndum

K21ZP760 Rend.: 1,000P- 480

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48800/R 22,440000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,48800 4,48800
Maquinària:

0,66400/R 3,320000,200C200B000 =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 0,66400 0,66400

0,067321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,21932
0,260975,00%DESPESES INDIRECTES
5,48029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,81m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

K2216452 Rend.: 1,000P- 481

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,41800/R 62,000000,039C1312330 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 th
2,16365/R 51,150000,0423C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,58165 4,58165

COST DIRECTE 4,58165
0,229085,00%DESPESES INDIRECTES
4,81073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,60m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats
no especials, procedents de demolició, amb codi 170904
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

K2RA7540 Rend.: 1,000P- 482

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,0000012,000001,000B2RA7540 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats
no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents
de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 12,00000
0,600005,00%DESPESES INDIRECTES

12,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 449

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €99,81m2 Subministre i col.locació de estructura de suport de la gelosia
de fusta, format per estructura d'acer amb galvanitzat DX51D
Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres
i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a
escollir per DO, realitzat per xapes horitzontals, plegades en
forma de L de 2 mm de gruix, col.locades a un intereix
segons projecte, per ancoratge de la lama de fusta, i
estructura vertical per suport i fixació de les xapes
horitzontals, format per muntants realitzats per tubulars
foradats de 40x40 mm, inclou la formació en taller dels forats
per la futura fixació de les lames de fusta.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat,
lacat al forn i muntat a obra sense soldadura, colocat amb
fixacions mecániques. tot segons projecte

K447XL01 Rend.: 1,000P- 483

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,61400/R 23,070000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9,81200 9,81200
Materials:

85,0000085,000001,000B44ZXL01 =xEstructura de suport de la gelosia de fusta, format per
estructura d'acer galvanitzat i acabat lacat al forn, color a
escollir per DF, realitzat per xapes horitzontals, plegades en
forma de L de 2 mm de gruix, per ancoratge de la lama de
fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les xapes
horitzontals, format per muntants realitzats per tubulars
foradats de 40x40 mm.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat,
lacat al forn i muntat a obra sense soldadura, colocat amb
fixacions mecániques. tot segons projecte

m2

Subtotal... 85,00000 85,00000

0,245302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,05730
4,752875,00%DESPESES INDIRECTES

99,81016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €341,25ut Increment económic per formació de registre el l'estructura
de la gelosia de façana per accés a bombers, amb la
formació d'una estructura desmuntable i el tall de la fusta de
les lames per ajustarla al registre, dimensions segons
projecte.

K447XL10 Rend.: 1,000P- 484

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 450

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
325,00000325,000001,000B44ZXL10 =xIncrement económic per formació de registre el l'estructura

de la gelosia de façana per accés a bombers, amb la
formació d'una estructura desmuntable i el tall de la fusta de
les lames per ajustarla al registre, dimensions segons
projecte.

ut

Subtotal... 325,00000 325,00000

COST DIRECTE 325,00000
16,250005,00%DESPESES INDIRECTES

341,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,04ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 120 cm
d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE02 Rend.: 1,000P- 485

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Materials:

81,000001,8000045,000B44Z5U26 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 81,00000 81,00000

1,788382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,32337
7,716175,00%DESPESES INDIRECTES

162,03954COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 451

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €182,62ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 180 cm
d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment,
format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i
fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà
preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades
en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

K447YE03 Rend.: 1,000P- 486

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Materials:

100,602001,8000055,890B44Z5U26 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 100,60200 100,60200

1,788382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,92538
8,696275,00%DESPESES INDIRECTES

182,62164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,53ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 140 cm
d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE04 Rend.: 1,000P- 487

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Materials:

72,900001,8000040,500B44Z5U26 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 72,90000 72,90000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 452

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,788382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,22337
7,311175,00%DESPESES INDIRECTES

153,53454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €269,03ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 230 cm
d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura i per fixació al
paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE05 Rend.: 1,000P- 488

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A0122000 =xOficial 1a paletah
27,12500/R 21,700001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,61250 59,61250
Materials:

195,120001,80000108,400B44Z5U26 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 195,12000 195,12000

1,490312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 256,22281
12,811145,00%DESPESES INDIRECTES

269,03395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €405,41ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de
dimensions 110x120 cm, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per
fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a
plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura
portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE06 Rend.: 1,000P- 489

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 453

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A0122000 =xOficial 1a paletah
27,12500/R 21,700001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,61250 59,61250
Materials:

325,00000325,000001,000B44ZYE06 =xPorta batent d'una fulla de dimensions 110x120 cm, format
per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

ut

Subtotal... 325,00000 325,00000

1,490312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 386,10281
19,305145,00%DESPESES INDIRECTES

405,40795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €650,06ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de
dimensions 125x155 cm, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per
fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a
plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura
portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE07 Rend.: 1,000P- 490

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A0122000 =xOficial 1a paletah
27,12500/R 21,700001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,61250 59,61250
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 454

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
558,00000558,000001,000B44ZYE07 =xPorta batent d'una fulla de dimensions 125x155 cm, format

per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

ut

Subtotal... 558,00000 558,00000

1,490312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 619,10281
30,955145,00%DESPESES INDIRECTES

650,05795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €755,06ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de
dimensions 86x230 cm, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per
fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a
plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura
portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE08 Rend.: 1,000P- 491

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A0122000 =xOficial 1a paletah
27,12500/R 21,700001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,61250 59,61250
Materials:
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PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 455

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
658,00000658,000001,000B44ZYE08 =xPorta batent d'una fulla de dimensions 86x230 cm, format per

un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

ut

Subtotal... 658,00000 658,00000

1,490312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 719,10281
35,955145,00%DESPESES INDIRECTES

755,05795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €541,91ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de
dimensions 86x170 cm, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per
fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a
plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura
portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter
electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE09 Rend.: 1,000P- 492

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A0122000 =xOficial 1a paletah
27,12500/R 21,700001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,61250 59,61250
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 456

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
455,00000455,000001,000B44ZYE09 =xPorta batent d'una fulla de dimensions 86x170 cm, format per

un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter
electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

ut

Subtotal... 455,00000 455,00000

1,490312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 516,10281
25,805145,00%DESPESES INDIRECTES

541,90795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €541,91ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de
dimensions 86x150 cm, format per un enmarcat perimetral
format per perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en
calent, amb muntants verticals de suport de l'estructura i per
fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a
plaques d'ancotage i fixacio mecànica de la estructura
portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter
electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

K447YE10 Rend.: 1,000P- 493

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A0122000 =xOficial 1a paletah
27,12500/R 21,700001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,61250 59,61250
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 457

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
455,00000455,000001,000B44ZY10 =xPorta batent d'una fulla de dimensions 86x150 cm, format per

un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de
100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals
de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per
peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter
electronic i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a
l'oba amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte.

ut

Subtotal... 455,00000 455,00000

1,490312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 516,10281
25,805145,00%DESPESES INDIRECTES

541,90795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,21ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 170 cm
d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica
sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la
col.locació de les lames de fusta indicades en projecte,
inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els
elements necessaris.
Tot segons projecte.

K447YE12 Rend.: 1,000P- 494

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Materials:

94,500001,8000052,500B44Z5U26 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 94,50000 94,50000

1,788382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,82338
8,391175,00%DESPESES INDIRECTES

176,21454COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 458

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €176,78ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 160 cm
d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil en L de 100.10mm per fixació al paviment,
format per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i
fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura estarà
preparada per la col.locació de les lames de fusta indicades
en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte.

K447YE14 Rend.: 1,000P- 495

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Materials:

95,040001,8000052,800B44Z5U26 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 95,04000 95,04000

1,788382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,36338
8,418175,00%DESPESES INDIRECTES

176,78154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,44ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 210 cm
d'alçada, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica
sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la
col.locació de les lames de fusta indicades en projecte,
inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els
elements necessaris.
Tot segons projecte.

K447YE15 Rend.: 1,000P- 496

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Materials:

107,100001,8000059,500B44Z5U26 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent i galvanitzat en calent, sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 107,10000 107,10000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 459

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,788382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,42338
9,021175,00%DESPESES INDIRECTES

189,44454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.915,63ml Subministre i col.locació de porta corredissa de dimensions
455x170 cma, format per un enmarcat perimetral format per
perfil laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb
muntants verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació
format per perfil i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica
sobre base de suport. L'estructura estarà preparada per la
col.locació de les lames de fusta indicades en projecte,
inclou la perforació per les fixacions mecàniques, i tots els
elements necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i
tancament automàtic de porta, fins i tot pòrtic lateral de
sustentació i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100
i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25
/ B / 20 / I, rodes per lliscament, amb rodament de greixatge
permanent, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador,
emissor, receptor i fotocèl·lula), per a automatització de porta
de garatge, i 5 comandaments a distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.

K447YE16 Rend.: 1,000P- 497

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

129,95000/R 25,990005,000A0122000 =xOficial 1a paletah
108,50000/R 21,700005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 238,45000 238,45000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 460

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.580,000001.580,000001,000B44Z5YE16 =xPorta corredissa de dimensions 455x170 cma, format per un

enmarcat perimetral format per perfil laminat en L de 100.10
mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de suport
de l'estructura, perfil de fixació format per perfil i per fixació
al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames
de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i
tancament automàtic de porta, fins i tot pòrtic lateral de
sustentació i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100
i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25
/ B / 20 / I, rodes per lliscament, amb rodament de greixatge
permanent, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador,
emissor, receptor i fotocèl·lula), per a automatització de porta
de garatge, i 5 comandaments a distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.

ut

Subtotal... 1.580,00000 1.580,00000

5,961252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.824,41125
91,220565,00%DESPESES INDIRECTES

1.915,63181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,34m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

K45RE000 Rend.: 1,000P- 498

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 7,79700 7,79700
Materials:

11,3840014,230000,800B0907100 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

kg

Subtotal... 11,38400 11,38400

0,194932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,37593
0,968805,00%DESPESES INDIRECTES

20,34472COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 461

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,91ut Reparació de superfícies escrostonades en llocs puntuals de
les biguetes de 20 a 30 cm, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos
components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic
de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat
d'armadures.
Inclou la p.p. d'encofrat per la formació de base de suport.

K45RKB10 Rend.: 1,000P- 499

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A0121000 =xOficial 1ah
13,02000/R 21,700000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,61400 28,61400
Materials:

18,920000,8600022,000B0715100 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
tixotròpic i de retracció controlada per a reparació

kg

6,900005,750001,200B0717000 =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

kg

Subtotal... 25,82000 25,82000

0,715352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,14935
2,757475,00%DESPESES INDIRECTES

57,90682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,83m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos
components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic
de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

K45RU510 Rend.: 1,000P- 500

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,38600/R 25,990001,400A0121000 =xOficial 1ah
36,89000/R 21,700001,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 73,27600 73,27600
Materials:

64,500000,8600075,000B0715100 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
tixotròpic i de retracció controlada per a reparació

kg

6,900005,750001,200B0717000 =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

kg

Subtotal... 71,40000 71,40000

1,831902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,50790
7,325405,00%DESPESES INDIRECTES

153,83330COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 462

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,20ut Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb
cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó
massís

K4ZWMB01 Rend.: 1,000P- 501

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 5,19800 5,19800
Maquinària:

0,17100/R 3,420000,050C200F000 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,17100 0,17100
Materials:

4,270004,270001,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

Subtotal... 4,27000 4,27000

0,077971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,71697
0,485855,00%DESPESES INDIRECTES

10,20282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,31ut Encamisar tpus i. reforç de paret ceràmica existent de 15/30
cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en
tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de
l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont
d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre
xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer
10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada
amb clau dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols
i detall.

K4ZWU001 Rend.: 1,000P- 502

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0121000 =xOficial 1ah
10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,84500 23,84500
Maquinària:

6,91400/R 34,570000,200C1J2INT2 =xEquip de decapat, rebaix i neteja amb sorra o aigua a
pressió.

h

1,71000/R 3,420000,500C200F000 =xMàquina taladradorah
0,79000/R 1,580000,500C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 9,41400 9,41400
Materials:

7,1150014,230000,500B0907100 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 463

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,0800017,040002,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

6,400000,6400010,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0,200001,000000,200B0X0INT1 =xPart proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la
partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

u

144,000000,96000150,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 191,79500 191,79500

COST DIRECTE 225,05400
11,252705,00%DESPESES INDIRECTES

236,30670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,23ut Estintolament per a passos d’instal·lacions TIPUS I, de paret
d'obra ceràmica de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 20 kg/m.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament
expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós
estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat
segons detalls de projecte.

K4ZWU005 Rend.: 1,000P- 503

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A0121000 =xOficial 1ah
10,85000/R 21,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,84500 23,84500
Materials:

34,0800017,040002,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

1,000001,000001,000B0X0INT1 =xPart proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la
partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

u

43,200000,9600045,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 78,28000 78,28000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 464

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 102,12500
5,106255,00%DESPESES INDIRECTES

107,23125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,41ut Estintolament per a dobles passos d’instal·lacions TIPUS II,
de paret d'obra ceràmica de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 20 kg/m, per a cada pas.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament
expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim i separació mínima
entre ells 30/35cms.
- Encamisat reforç de paret ceràmica existent entre passos
existent per augment de càrrega i suport de bigues , a base
de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en quatre
cares de l'element segons detall. Repicat i sanejat de la
superfície de l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació
de pont d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai
entre xapes i element existent , execució de passadors (
distribuïts segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20
mm acer 10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell
de collada amb clau dinamométrica segons indicacions de la
d.f. i rebert trepants amb resina epoxica, i en general tot tipus
de treballs i materials auxiliars per deixar l'element acabat
segons plànols i detall.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres
de fàbrica existents, i rebliment del volum restant de fàbrica
fins deixar el parament amb la superfície anivellada; inclòs
estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat
segons detalls de projecte.

K4ZWU006 Rend.: 1,000P- 504

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,18800/R 25,990001,200A0121000 =xOficial 1ah
26,04000/R 21,700001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 57,22800 57,22800
Materials:

102,2400017,040006,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

1,000001,000001,000B0X0INT1 =xPart proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la
partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

u

110,400000,96000115,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 213,64000 213,64000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 465

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 270,86800
13,543405,00%DESPESES INDIRECTES

284,41140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €375,79ut Encamisar tpus ii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30
cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en
tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de
l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont
d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre
xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer
10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada
amb clau dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols
i detall.

K4ZWU0A2 Rend.: 1,000P- 505

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0121000 =xOficial 1ah
21,70000/R 21,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 60,68500 60,68500
Maquinària:

6,91400/R 34,570000,200C1J2INT2 =xEquip de decapat, rebaix i neteja amb sorra o aigua a
pressió.

h

1,71000/R 3,420000,500C200F000 =xMàquina taladradorah
0,79000/R 1,580000,500C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 9,41400 9,41400
Materials:

7,1150014,230000,500B0907100 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

kg

34,0800017,040002,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

6,400000,6400010,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0,200001,000000,200B0X0INT1 =xPart proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la
partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

u

240,000000,96000250,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 287,79500 287,79500

COST DIRECTE 357,89400
17,894705,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 466

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
375,78870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €449,74ut Encamisar tpus iii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30
cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en
tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de
l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont
d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre
xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer
10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada
amb clau dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols
i detall.

K4ZWU0A3 Rend.: 1,000P- 506

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,98500/R 25,990001,500A0121000 =xOficial 1ah
32,55000/R 21,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,53500 71,53500
Maquinària:

6,91400/R 34,570000,200C1J2INT2 =xEquip de decapat, rebaix i neteja amb sorra o aigua a
pressió.

h

2,73600/R 3,420000,800C200F000 =xMàquina taladradorah
1,26400/R 1,580000,800C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 10,91400 10,91400
Materials:

7,1150014,230000,500B0907100 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

kg

68,1600017,040004,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

6,400000,6400010,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0,200001,000000,200B0X0INT1 =xPart proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la
partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

u

264,000000,96000275,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 345,87500 345,87500

COST DIRECTE 428,32400
21,416205,00%DESPESES INDIRECTES

449,74020COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €286,54ut Encamisar tpus iv. reforç de paret ceràmica existent de 15/30
cms de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a
base de col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en
tres cares de l'element segons detall, inclou fins i tot formació
de capitell en part superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de
l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont
d'unió, farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre
xapes i element existent , execució de passadors ( distribuïts
segons detalls ) de barres roscades diàmetre 20 mm acer
10.9 previ trepant , femella i volandera, amb parell de collada
amb clau dinamométrica segons indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols
i detall.

K4ZWU0A4 Rend.: 1,000P- 507

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,99000/R 25,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
21,70000/R 21,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,69000 47,69000
Maquinària:

6,91400/R 34,570000,200C1J2INT2 =xEquip de decapat, rebaix i neteja amb sorra o aigua a
pressió.

h

1,71000/R 3,420000,500C200F000 =xMàquina taladradorah
0,79000/R 1,580000,500C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 9,41400 9,41400
Materials:

7,1150014,230000,500B0907100 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

kg

34,0800017,040002,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

6,400000,6400010,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0,200001,000000,200B0X0INT1 =xPart proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la
partida i dels elements i mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat.

u

168,000000,96000175,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 215,79500 215,79500

COST DIRECTE 272,89900
13,644955,00%DESPESES INDIRECTES

286,54395COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 468

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,45ut Subministre i col.locació de barra d'acer corrugat de 12 mm
de diàmetre, i de una longitut de 180 cm, disposada a forma
de reforç de forjat, contemplant la perforació de taladres en
les parets d'obra, col.locació de la barra deixant la meitat de
la barra al mig de la paret i injecció amb d'adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, deixant la barra fixa i llesta per el formigonat
posterior, inclou la col.locació de separadors i demés
elements.

K4ZWUU01 Rend.: 1,000P- 508

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11880/R 25,990000,120A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,11880 3,11880
Maquinària:

0,17100/R 3,420000,050C200F000 =xMàquina taladradorah
0,07900/R 1,580000,050C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 0,25000 0,25000
Materials:

1,7040017,040000,100B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

1,024000,640001,600B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 2,72800 2,72800

0,046781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,14358
0,307185,00%DESPESES INDIRECTES
6,45076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,50ut Subministre i col.locació de conectors realitzats amb barra
d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, i de una longitud de
130 cm en forma de U, disposada a forma de roforç de forjat,
conteplant la regata en parets d'obra, realitzat amb
precaució, segons detall de projecte, deixant la barra fixa i
llesta per formigonat posterior, inclou la col.locació de
separadors i demés elements. 

K4ZWUU02 Rend.: 1,000P- 509

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 9,09650 9,09650
Materials:

0,768000,640001,200B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,76800 0,76800

0,136451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,00095
0,500055,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,50099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,50m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú
líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació i
recobriment de 2 cm de gruix de morter de ciment 1:4

K785U010 Rend.: 1,000P- 510

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,49250/R 25,990000,750A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
11,53500/R 23,070000,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 31,02750 31,02750
Materials:

7,375002,950002,500B7521000 =xCautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacionskg
0,100502,010000,050B75Z1100 =xImprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú

líquid
kg

2,1468789,453000,024D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,62237 9,62237

0,775692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,42556
2,071285,00%DESPESES INDIRECTES

43,49684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,30m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura
de forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i
vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a
formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc
de 90 minuts (REI-90 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària,
materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de
l'obra.

K7D2UIG1 Rend.: 1,000P- 511

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,46050/R 23,070000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,05950 6,05950
Maquinària:

0,45000/R 4,500000,100C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,45000 0,45000
Materials:

0,023101,540000,015B0111000 =xAiguam3
4,080000,480008,500B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500

kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs
kg

Subtotal... 4,10310 4,10310

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 470

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,151492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,76409
0,538205,00%DESPESES INDIRECTES

11,30229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,32m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura
de forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i
vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a
formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc
de 120 minuts (REI-120 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària,
materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de
l'obra.

K7D2UIG2 Rend.: 1,000P- 512

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,46050/R 23,070000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,05950 6,05950
Maquinària:

0,45000/R 4,500000,100C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,45000 0,45000
Materials:

0,027721,540000,018B0111000 =xAiguam3
6,000000,4800012,500B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500

kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs
kg

Subtotal... 6,02772 6,02772

0,151492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,68871
0,634445,00%DESPESES INDIRECTES

13,32314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,38m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura
de forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i
vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a
formar un gruix adequat i aconseguir una resistència a el foc
de 180 minuts (REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària,
materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de
l'obra.

K7D2UIG3 Rend.: 1,000P- 513

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,46050/R 23,070000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,05950 6,05950
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,45000/R 4,500000,100C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,45000 0,45000
Materials:

0,033881,540000,022B0111000 =xAiguam3
11,760000,4800024,500B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500

kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs
kg

Subtotal... 11,79388 11,79388

0,151492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,45487
0,922745,00%DESPESES INDIRECTES

19,37761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,09m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructures
metál.liques miitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix
adequat i aconseguir una resistència a el foc de 180 minuts
(REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària,
materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de
l'obra.

K7D2UIG6 Rend.: 1,000P- 514

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
8,07450/R 23,070000,350A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,27250 13,27250
Maquinària:

0,45000/R 4,500000,100C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,45000 0,45000
Materials:

0,027721,540000,018B0111000 =xAiguam3
6,000000,4800012,500B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500

kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs
kg

Subtotal... 6,02772 6,02772

0,331812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,08203
1,004105,00%DESPESES INDIRECTES

21,08613COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €42,32m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura
en estructura metálica mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, color blanc, acabat mate, llis segons gruix,
aplicada amb pistola air-less fins a formar un gruix requerit i
aconseguir una resistència a el foc de 90 minuts (R-90 ')
segons exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària,
materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de
l'obra.

K7D6UIG1 Rend.: 1,000P- 515

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,01230/R 25,990000,770A012D000 =xOficial 1a pintorh
1,73025/R 23,070000,075A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 21,74255 21,74255
Materials:

16,625508,110002,050B89ZT000 =xPintura intumescentkg
1,9326611,930000,162B8ZAG000 =xImprimació per a pintura intumescentkg

Subtotal... 18,55816 18,55816

COST DIRECTE 40,30071
2,015045,00%DESPESES INDIRECTES

42,31575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,26m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura
en estructura metálica mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, color blanc, acabat mate, llis segons gruix,
aplicada amb pistola air-less fins a formar un gruix requerit i
aconseguir una resistència a el foc de 120 minuts (R-120 ')
segons exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària,
materials, mitjans auxiliars i protecció dels paraments de
l'obra.

K7D6UIG2 Rend.: 1,000P- 516

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,09150/R 25,990000,850A012D000 =xOficial 1a pintorh
3,46050/R 23,070000,150A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 25,55200 25,55200
Materials:

25,141008,110003,100B89ZT000 =xPintura intumescentkg
1,9326611,930000,162B8ZAG000 =xImprimació per a pintura intumescentkg

Subtotal... 27,07366 27,07366

COST DIRECTE 52,62566
2,631285,00%DESPESES INDIRECTES

55,25694COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €57,52ml Suministre i colocació de barana de vidre laminat per a
finestres, formada per vidre laminat de seguretat de 6+6 mm
de gruix, d'una alçada de 30 cm d'alt, fixada a perfils
U20.20.2 d'acer inoxidable cargolades a bancals de les
finestres. Els perfils U incorporen topall inferior.

KB15UBRR Rend.: 1,000P- 517

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 21,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,53800 9,53800
Materials:

45,0000045,000001,000BB15UBR1 =xBarana de vidre laminat per a finestres, formada per vidre
laminat de seguretat de 6+6 mm de gruix, d'una alçada de 30
cm d'alt, fixada a perfils U20.20.2 d'acer inoxidable
cargolades a bancals de les finestres. Els perfils U
incorporen topall inferior.

ml

Subtotal... 45,00000 45,00000

0,238452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,77645
2,738825,00%DESPESES INDIRECTES

57,51527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €273,35u Canal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus
entramada (religa cuadricula de 25 x 25 mm) amb sifó i
cistella de recogida de sòlids, ambdós extraibles. Acer
inoxidable AISI 304.

KD31JS01 Rend.: 1,000P- 518

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
3,25500/R 21,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,05200 11,05200
Materials:

249,12000249,120001,000BD3112B4 =xCanal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus
entramada (religa cuadricula de 25 x 25 mm) amb sifó i
cistella de recogida de sòlids, ambdós extraibles. Acer
inoxidable AISI 304.

u

Subtotal... 249,12000 249,12000

0,165781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 260,33778
13,016895,00%DESPESES INDIRECTES

273,35467COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €184,43u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm de mides interiors
(alçada variable en 60 i 120 cm), amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm

KD352565 Rend.: 1,000P- 519

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

101,36100/R 25,990003,900A0122000 =xOficial 1a paletah
43,40000/R 21,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 144,76100 144,76100
Materials:

0,003081,540000,002B0111000 =xAiguam3
0,43491103,550000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
t

5,3647063,040000,0851B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

m3

10,800900,1800060,005B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1

u

12,10825160,162020,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 28,71184 28,71184

2,171421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,64426
8,782215,00%DESPESES INDIRECTES

184,42647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,87U Subm. i col. de sifó de PVC de 250 mm. de diàmetre, amb
registre mascle/famella, de color gris, per encolar. S'inclou
cola i p.p. d'accessoris per al seu muntatge.

KD7FSA50 Rend.: 1,000P- 520

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,46050/R 23,070000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,48950 7,48950
Materials:

143,82000143,820001,000BD7FSA50 =xSifó de PVC JIMTEN o equivalent ref. 32166 de 250 mm. de
diàmetre, amb registre mascle/famella, de color gris, per
encolar.

U

Subtotal... 143,82000 143,82000

COST DIRECTE 151,30950
7,565475,00%DESPESES INDIRECTES

158,87497COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €62,41u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

KDK254F3 Rend.: 1,000P- 521

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,99000/R 25,990001,000A0122000 =xOficial 1a paletah
21,70000/R 21,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,69000 47,69000
Materials:

0,2033716,670000,0122B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
8,3212863,040000,132B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

m3

1,067421,060001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,440180,180008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1

u

Subtotal... 11,03225 11,03225

0,715351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,43760
2,971885,00%DESPESES INDIRECTES

62,40948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,45u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

KDKZH8B4 Rend.: 1,000P- 522

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0122000 =xOficial 1a paletah
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,69150 16,69150
Materials:

0,1123235,100000,0032B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

t

18,6100018,610001,000BDKZH8B0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 18,72232 18,72232

0,250371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,66419
1,783215,00%DESPESES INDIRECTES

37,44740COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €71,52u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

KDKZH9C4 Rend.: 1,000P- 523

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A0122000 =xOficial 1a paletah
7,59500/R 21,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,69150 16,69150
Materials:

0,1123235,100000,0032B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

t

51,0600051,060001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 51,17232 51,17232

0,250371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,11419
3,405715,00%DESPESES INDIRECTES

71,51990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.479,60u Subm. i col. de caldera de condensació pressuritzada (a gas)
de fosa d'alumini amb cremador modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm):
1517
S'inclou transport, posada en marxa i material auxiliar de
Muntatge. (C-01)

KE218107 Rend.: 1,000P- 524

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

349,18000/R 26,8600013,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
299,52000/R 23,0400013,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 648,70000 648,70000
Materials:

6.465,000006.465,000001,000BE218106 =xCaldera de condensació pressuritzada (a gas) de fosa
d'alumini amb cremador modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm):
1517

u

Subtotal... 6.465,00000 6.465,00000
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9,730501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.123,43050
356,171525,00%DESPESES INDIRECTES

7.479,60203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,79u Subm. i col. d'element de radiador d'alumini 700mm d'alçada,
amb p.p. de vàlvula monotub T termostatizable, purgador
automàtic PA5, taps i suports.

KE39Z263 Rend.: 1,000P- 525

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

18,5700018,570001,000BE39A263 =xElement de radiador d'alumini d'alçada 700mm, amb p.p. de
vàlvula monotub T termostatizable, purgador automàtic PA5,
taps i suports.

U

Subtotal... 18,57000 18,57000

0,187131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,23213
1,561615,00%DESPESES INDIRECTES

32,79373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,75u Sum. i col. de panell d'acer de 800x750 mm. S'inclou p.p. de
suports, purgador manual, tap, ràcord, juntes i vàlvula bitub
de 1/2 ´´.

KE39Z264 Rend.: 1,000P- 526

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

89,0000089,000001,000BE39A264 =xPanell d'acer de 800x750 mm. u

Subtotal... 89,00000 89,00000

0,187131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,66212
5,083115,00%DESPESES INDIRECTES

106,74523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,40u Subm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800
mm, amb p.p. de vàlvula bitub T termostatizable, purgador
automàtic PA5, taps i suports.

KE39Z265 Rend.: 1,000P- 527

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

57,2400057,240001,000BE39A265 =xSubm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800
mm, amb p.p. de vàlvula bitub T termostatizable, purgador
automàtic PA5, taps i suports.

u

Subtotal... 57,24000 57,24000

0,187131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,90212
3,495115,00%DESPESES INDIRECTES

73,39723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.102,22u Sum. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i
gasos dels productes de la combustió de doble paret fabricat
en acer inoxidable AISI 316L (1.4404) interior i AISI 304
(1.4301) exterior. Aïllant mineral rígid de 25mm de gruix amb
densitat de 120 kg / m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud
aproximada 30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge
amb desguàs, terminal cònic, connexió a 2 calderes en
Ø180mm, punt de comprovació i altres accessoris i fixacions
necessàries.

KE41ZGC7 Rend.: 1,000P- 528

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

3.850,000003.850,000001,000BE41GGC6 =xSubm. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format
per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i
gasos dels productes de la combustió de doble paret fabricat
en acer inoxidable AISI 316L (1.4404) interior i AISI 304
(1.4301) exterior. Aïllant mineral rígid de 25mm de gruix amb
densitat de 120 kg / m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud
aproximada 30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge
amb desguàs, terminal cònic, connexió a 2 calderes en
Ø180mm i altres accessoris i fixacions necessàries.

u

5,730005,730001,000BEW45001 =xSuport estàndard per a conducte circular de 150 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 3.855,73000 3.855,73000

1,247502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.906,87750
195,343885,00%DESPESES INDIRECTES
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4.102,22138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,91m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

KE42Q112 Rend.: 1,000P- 529

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,52960/R 23,040000,240A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,97600 11,97600
Materials:

3,029402,970001,020BE42Q110 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

m

1,890905,730000,330BEW45001 =xSuport estàndard per a conducte circular de 150 mm de
diàmetre

u

5,6940018,980000,300BEW4R100 =xAccessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 150 mm

u

Subtotal... 10,61430 10,61430

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,76994
1,138505,00%DESPESES INDIRECTES

23,90844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,06m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

KE42Q312 Rend.: 1,000P- 530

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,52960/R 23,040000,240A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,97600 11,97600
Materials:

2,427602,380001,020BE42Q310 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

m

1,712705,190000,330BEW43000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 100 mm de
diàmetre

u

2,805009,350000,300BEW4R300 =xAccessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 100 mm

u

Subtotal... 6,94530 6,94530

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,10094
0,955055,00%DESPESES INDIRECTES

20,05599COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,02m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

KE42Q412 Rend.: 1,000P- 531

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,52960/R 23,040000,240A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,97600 11,97600
Materials:

2,835602,780001,020BE42Q410 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

m

1,732505,250000,330BEW44000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 125 mm de
diàmetre

u

4,2480014,160000,300BEW4R400 =xAccessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 125 mm

u

Subtotal... 8,81610 8,81610

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,97174
1,048595,00%DESPESES INDIRECTES

22,02033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,02m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

KE42Q712 Rend.: 1,000P- 532

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,52960/R 23,040000,240A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,97600 11,97600
Materials:

3,508803,440001,020BE42Q710 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

m

1,976705,990000,330BEW46001 =xSuport estàndard per a conducte circular de 175 mm de
diàmetre

u

7,1370023,790000,300BEW4R700 =xAccessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 175 mm

u

Subtotal... 12,62250 12,62250

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,77814
1,238915,00%DESPESES INDIRECTES

26,01705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,28m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

KE42Q812 Rend.: 1,000P- 533

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,52960/R 23,040000,240A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,97600 11,97600
Materials:

4,069803,990001,020BE42Q810 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

m

2,125206,440000,330BEW48000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 200 mm de
diàmetre

u

8,5830028,610000,300BEW4R800 =xAccessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 200 mm

u

Subtotal... 14,77800 14,77800

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,93364
1,346685,00%DESPESES INDIRECTES

28,28032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,88m Sum. i col. de conducte d'extracció de campana de cuina en
sistema SV-EI 30 de doble paret fabricat en acer inoxidable
interior i exterior amb aïllament mineria de 25 mm de gruix i
amb classificació amb resistència al foc EI30. Diàmetre: 350
mm. Inclou TE per a connexió amb horitzontals i mòduls
rectes 1000 mm. en vertical per salvar l'altura entre-forjats i
suportació a forjats. 
S'inclouen registres per a neteja i manteniment, colzes,
unions, ancoratges intermedis i pp de material auxiliar de
muntatge.

KE42QF53 Rend.: 1,000P- 534

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,78560/R 26,860000,960A012G000 =xOficial 1a calefactorh
22,11840/R 23,040000,960A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 47,90400 47,90400
Materials:

24,6000024,600001,000BE42QF51 =xConducte d'extracció de campana de cuina en sistema SV-EI
30 de doble paret fabricat en acer inoxidable interior i exterior
amb aïllament mineria de 25 mm de gruix i amb classificació
amb resistència al foc EI30. Diàmetre: 350 mm. Inclou TE per
a connexió amb horitzontals i mòduls rectes 1000 mm. en
vertical per salvar l'altura entre-forjats i suportació a forjats. 

m

Subtotal... 24,60000 24,60000

0,718561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,22256
3,661135,00%DESPESES INDIRECTES

76,88369COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,75m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de
gruix, col·locat

KE44C243HI85 Rend.: 1,000P- 535

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012G000 =xOficial 1a calefactorh
2,30400/R 23,040000,100A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,99000 4,99000
Materials:

4,220004,220001,000BE44C240HI85 =xConducte flexible de secció circular format per un tub interior
de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 102 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

m

Subtotal... 4,22000 4,22000

0,074851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,28485
0,464245,00%DESPESES INDIRECTES
9,74909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,10m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 127 mm de diàmetre de 45 micra de
gruix ref. 13751 de la serie Conductes flexibles , col·locat

KE44C343HI86 Rend.: 1,000P- 536

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012G000 =xOficial 1a calefactorh
2,30400/R 23,040000,100A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,99000 4,99000
Materials:
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4,550004,550001,000BE44C340HI86 =xConducte flexible de secció circular format per un tub interior

de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

m

Subtotal... 4,55000 4,55000

0,074851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,61485
0,480745,00%DESPESES INDIRECTES

10,09559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 152 mm de diàmetre de 45 micra de
gruix, col·locat

KE44C543HI87 Rend.: 1,000P- 537

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012G000 =xOficial 1a calefactorh
2,30400/R 23,040000,100A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,99000 4,99000
Materials:

5,280005,280001,000BE44C540HI87 =xConducte flexible de secció circular format per un tub interior
de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 152 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

m

Subtotal... 5,28000 5,28000

0,074851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,34485
0,517245,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,86209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,10m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de
gruix , col·locat

KE44CA43HI89 Rend.: 1,000P- 538

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012G000 =xOficial 1a calefactorh
2,30400/R 23,040000,100A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,99000 4,99000
Materials:

6,460006,460001,000BE44CA40HI89 =xConducte flexible de secció circular format per un tub interior
de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de
vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat
que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de
vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i
les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m.
Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una
velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al
foc B-s1, d0.

m

Subtotal... 6,46000 6,46000

0,074851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,52485
0,576245,00%DESPESES INDIRECTES

12,10109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,65M2 Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus amb
revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de
vidre + kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic
d'alta resistència mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de
colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports formats per perfil
galvanitzat i varilles M-6, remats amb folrat de les juntes
entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les
juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb
silicona.

KE51CL06 Rend.: 1,000P- 539

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,77300/R 26,860000,550A012G000 =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,77300 14,77300
Materials:

12,5100012,510001,000BE51CL06 =xCONDUCTE CLIMAVER NETOm2
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Subtotal... 12,51000 12,51000

COST DIRECTE 27,28300
1,364155,00%DESPESES INDIRECTES

28,64715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,58m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

KE52Q12A Rend.: 1,000P- 540

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh
9,21600/R 23,040000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 19,96000 19,96000
Materials:

9,420009,420001,000BE52Q120 =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

m2

1,347505,390000,250BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

u

Subtotal... 10,76750 10,76750

0,299401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,02690
1,551355,00%DESPESES INDIRECTES

32,57825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,65m2 Subm. i col. de manta de llana de vidre de 30 mm. de gruix.
Per aïllament de conductes metàl·lics. Amb revestiment
d'alumini reforçat incombustible que actua com a suport i
barrera de vapor. S'inclou material auxiliar de muntatge.

KE61R15B Rend.: 1,000P- 541

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012G000 =xOficial 1a calefactorh
2,30400/R 23,040000,100A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,99000 4,99000
Materials:

5,028604,930001,020B7C7R15B =xManta de llana de vidre de 30 mm. de gruixm2

Subtotal... 5,02860 5,02860

0,124752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,14335
0,507175,00%DESPESES INDIRECTES

10,65052COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €62,25m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa
d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

KE6R1600 Rend.: 1,000P- 542

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

7,140006,800001,050BE6R1600 =xXapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

m2

1,000001,000001,000BEY61600 =xPart proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament
tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de
gruix

u

Subtotal... 8,14000 8,14000

1,247502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,28750
2,964385,00%DESPESES INDIRECTES

62,25188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.321,86u Subm. i col. de col·lector solar de tubs al buit. 
Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en
façanes horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporcional de líquid solar FAC 20,
accessoris hidràulics per AR 30, suport horitzontal (un per
col·lector), kit de interconnexió entre col·lectors i material
auxiliar de muntatge.

KEA16636 Rend.: 1,000P- 543

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,72000/R 26,860002,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
46,08000/R 23,040002,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 99,80000 99,80000
Materials:

2.109,000002.109,000001,000BEA16636 =xSubm. i col. de col·lector solar de tubs al buit BAXI o
equivalent mod. AR 30. Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en
façanes horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporciona de connexió hidràulica mod.
CH-AR, de kit de connexión inter-col·lectors mod. ICS-AR i
material auxiliar de muntatge.

u

Subtotal... 2.109,00000 2.109,00000
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2,495002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.211,29500
110,564755,00%DESPESES INDIRECTES

2.321,85975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,06u Subm. i col. de dissipador de calor per gravetat 1 d'una
potència de 758 W. S'inclou kit de connexió format per
vàlvula termostàtica i accessoris de connexió i material
auxiliar de muntatge.

KEA16637 Rend.: 1,000P- 544

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
11,52000/R 23,040000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 24,95000 24,95000
Materials:

260,20000260,200001,000BEA16637 =xDissipador de calor per gravetat ESCOSOLo equivalent mod.
DISP 1 d'una potència de 758 W. S'inclou kit de connexió
format per vàlvula termostàtica i accessoris de connexió i
material auxiliar de muntatge.

u

Subtotal... 260,20000 260,20000

0,623752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 285,77375
14,288695,00%DESPESES INDIRECTES

300,06244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22.624,12u Sum. y col. de conjunto exterior gama VRV sistema VRV IV
CLASSIC bomba de calor. Formado por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.
Se incluye bancada, grúa, conexiones eléctricas, conexiones
de tuberías, de desagüe de dimensiones según I.T.E. 02.8.3
hasta a bajante de saneamiento más proximo, soportes tipo
silenblock según UNE 100153, puesta en funcionamiento,
carga adicional de gas, pruebas ITE 06 y material auxiliar de
montaje. (UE-01)

KED53292 Rend.: 1,000P- 545

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

214,88000/R 26,860008,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
184,32000/R 23,040008,000A013G000 =xAjudant calefactorh
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Subtotal... 399,20000 399,20000

Materials:
21.137,6000021.137,600001,000BED53292 =xConjunto exterior gama VRV sistema VRV IV CLASSIC

bomba de calor. Formado por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.

u

Subtotal... 21.137,60000 21.137,60000

9,980002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21.546,78000
1.077,339005,00%DESPESES INDIRECTES

22.624,11900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €922,64u Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75
/ 60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45 /
60   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88
kPa  / 27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de
muntatge.

KED65811 Rend.: 1,000P- 546

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
92,16000/R 23,040004,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 199,60000 199,60000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 489

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
674,11000674,110001,000BED65811 =xBescanviador de plaques marca INDELCASA o equivalent

model SC-N-008L/029 de les següents característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75
/ 60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45 /
60   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88
kPa  / 27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg

u

Subtotal... 674,11000 674,11000

4,990002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 878,70000
43,935005,00%DESPESES INDIRECTES

922,63500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €821,05u Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50
/ 35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25 /
40   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01
kPa  / 14,25  kPa
* Número de plaques 20
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de
muntatge.

KED65812 Rend.: 1,000P- 547

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
92,16000/R 23,040004,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 199,60000 199,60000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 490

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
577,36000577,360001,000BED65812 =xBescanviador de plaques marca INDELCASA o equivalent

model  SC-N-008H/020 de les següents característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50
/ 35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25 /
40   ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01
kPa  / 14,25  kPa
* Número de plaques 19
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg

u

Subtotal... 577,36000 577,36000

4,990002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 781,95000
39,097505,00%DESPESES INDIRECTES

821,04750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.646,39u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma
VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.200/2.500 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Pes. 27 Kg.
Refrigerant. R-410A.
S'inclou control remot, connexions elèctriques, connexions
de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E.
02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports,
posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge.(UI-01)

KEDE1112 Rend.: 1,000P- 548

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
92,16000/R 23,040004,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 199,60000 199,60000
Materials:

1.363,400001.363,400001,000BEDE1112 =xUnitat interior de paret gamma VRV. Tecnologia Inverter.
Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2'2/2'5 kW.
Consum fred/calor. 19/29 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Pressió sonora màxima. 35 dBA.
Cabal màxim. 450 m3/h.
Dimensions. 290x795x238 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 11'0 kg.

U

Subtotal... 1.363,40000 1.363,40000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,990002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.567,99000
78,399505,00%DESPESES INDIRECTES

1.646,38950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.682,98u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma
VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions
de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E.
02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports,
posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-02)

KEDE1132 Rend.: 1,000P- 549

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
92,16000/R 23,040004,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 199,60000 199,60000
Materials:

1.398,250001.398,250001,000BEDE1132 =xUnitat interior de terra amb envolvent gamma VRV .
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.

u

Subtotal... 1.398,25000 1.398,25000

4,990002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.602,84000
80,142005,00%DESPESES INDIRECTES

1.682,98200COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.888,49u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma
VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions
de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E.
02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports,
posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-03)

KEDE1142 Rend.: 1,000P- 550

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

147,73000/R 26,860005,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
126,72000/R 23,040005,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 274,45000 274,45000
Materials:

1.517,250001.517,250001,000BEDE1142 =xUnitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.

u

Subtotal... 1.517,25000 1.517,25000

6,861252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.798,56125
89,928065,00%DESPESES INDIRECTES

1.888,48931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.882,01u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma
VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.
S'inclouen control remot BRC1D52, connexions elèctriques,
connexions de canonades, de desguas de dimensions
segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més
proper, suports, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p.
de material auxiliar pel seu muntatge. (UI-04)

KEDE1182 Rend.: 1,000P- 551

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
92,16000/R 23,040004,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 199,60000 199,60000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.587,800001.587,800001,000BEDE1182 =xUnitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.

Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.

u

Subtotal... 1.587,80000 1.587,80000

4,990002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.792,39000
89,619505,00%DESPESES INDIRECTES

1.882,00950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.956,98u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma
VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 7.100/8.000 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 3/8´´-5/8´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 38 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions
de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E.
02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports,
posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (UI-05)

KEDE1192 Rend.: 1,000P- 552

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
92,16000/R 23,040004,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 199,60000 199,60000
Materials:

1.659,200001.659,200001,000BEDE1192 =xUnitat interior de terra amb envolvent DAIKIN o equivalent
gamma VRV mod. FXLQ63P per a sistemes VRV Indoor,
VRV IV, VRV IV classic, VRV IV W, MINI VRV IV S-series i
MINI VRV IV compact. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 7.100/8.000 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 3/8´´-5/8´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 38 Kg.

u

Subtotal... 1.659,20000 1.659,20000

4,990002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.863,79000
93,189505,00%DESPESES INDIRECTES

1.956,97950COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.018,06u Subm. i col. d'unitat interior de cassette Round Flow gamma
VRV. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.
S'inclouen pannell decoratiu, control remot, connexions
elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports tipus silenblock segons
UNE 100153, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de
material auxiliar pel seu muntatge. (UI-06)

KEDE1193 Rend.: 1,000P- 553

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

174,59000/R 26,860006,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
149,76000/R 23,040006,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 324,35000 324,35000
Materials:

1.589,500001.589,500001,000BEDE1193 =xUnitat interior de cassette Round Flow gamma VRV .
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.

u

Subtotal... 1.589,50000 1.589,50000

8,108752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.921,95875
96,097945,00%DESPESES INDIRECTES

2.018,05669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,30u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema
VRV amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: x <
200
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

KEDE11B3 Rend.: 1,000P- 554

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

127,50000127,500001,000BEDE11B3 =xJoc de derivacions VRV de 2 tubs - suma de indexs d'unitats
interiors: x < 200

u

Subtotal... 127,50000 127,50000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,311882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,28688
7,014345,00%DESPESES INDIRECTES

147,30122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,54u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema
VRV amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 200
<= x < 290
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

KEDE11B4 Rend.: 1,000P- 555

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

157,25000157,250001,000BEDE11B4 =xJoc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV amb gas
R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 200 <= x < 290

u

Subtotal... 157,25000 157,25000

0,311882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 170,03688
8,501845,00%DESPESES INDIRECTES

178,53872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,81u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema
VRV amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 290
<= x < 640
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

KEDE11B7 Rend.: 1,000P- 556

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

194,65000194,650001,000BEDE11B7 =xJoc de derivacions VRV de 2 tubs - Suma de indexs d'unitats
interiors: 290 <= x < 640

u

Subtotal... 194,65000 194,65000

0,311882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 207,43688
10,371845,00%DESPESES INDIRECTES

217,80872COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,73UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 200x200 mm., simple
deflexió, aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal.
S'inclou plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

KEK1SH12 Rend.: 1,000P- 557

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
6,91200/R 23,040000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

33,3400033,340001,000BEK1SH12 =xReixa d'impulsió de 200x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. 

u

Subtotal... 33,34000 33,34000

COST DIRECTE 48,31000
2,415505,00%DESPESES INDIRECTES

50,72550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,45UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 400x200 mm., simple
deflexió, aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal.
S'inclou plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

KEK1SH13 Rend.: 1,000P- 558

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
6,91200/R 23,040000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

53,0800053,080001,000BEK1SH13 =xReixa d'impulsió de 400x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. 

u

Subtotal... 53,08000 53,08000

COST DIRECTE 68,05000
3,402505,00%DESPESES INDIRECTES

71,45250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €182,39UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 1200 x 125 mm. Inclou 2
plenums de xapa galvanitzada 495x175x140 amb, cadascun
d'ells, un coll ovalat de 100 mm., una tapa de xapa de 200
mm. entre els 2 plenum  i material auxiliar de muntatge.

KEK1SH14 Rend.: 1,000P- 559

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
6,91200/R 23,040000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,97000 14,97000
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Materials:

158,73000158,730001,000BEK1SH14 =xReixa d'impulsió de 1200 x 125 mm.u

Subtotal... 158,73000 158,73000

COST DIRECTE 173,70000
8,685005,00%DESPESES INDIRECTES

182,38500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €231,05UN Sum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames
col·locades a 45 º fabricades en material intumescent amb
marc d'alumini anoditzat. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

KEK1SH15 Rend.: 1,000P- 560

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
6,91200/R 23,040000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

205,08000205,080001,000BEK1SH15 =xSum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames
col·locades a 45 º fabricades en material intumescent amb
marc d'alumini anoditzat. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

UN

Subtotal... 205,08000 205,08000

COST DIRECTE 220,05000
11,002505,00%DESPESES INDIRECTES

231,05250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,04UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 300x200 mm., simple
deflexió, aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal.
S'inclou plenum, marc i material auxiliar de muntatge.

KEK1SH17 Rend.: 1,000P- 561

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
6,91200/R 23,040000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

44,1200044,120001,000BEK1SH17 =xReixa d'impulsió de 300x200 mm., simple deflexió, aletes
horitzontals mòbils i regulació de cabal. 

u

Subtotal... 44,12000 44,12000

COST DIRECTE 59,09000
2,954505,00%DESPESES INDIRECTES
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62,04450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,90UN Subm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb
anell de fixació. S'inclouen tub flexible i material auxiliar de
muntatge.

KEK1SH18 Rend.: 1,000P- 562

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
6,91200/R 23,040000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

9,700009,700001,000BEK1SH18 =xSubm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb
anell de fixació. S'inclouen tub flexible i material auxiliar de
muntatge.

u

Subtotal... 9,70000 9,70000

COST DIRECTE 24,67000
1,233505,00%DESPESES INDIRECTES

25,90350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,73UN Subm. i col. de comporta tallafocs 300x200mm. amb fusible
tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a
conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

KEKPK310 Rend.: 1,000P- 563

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

99,0000099,000001,000BEKPT924 =xComporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-EI 120
de 250x200 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final
de carrera amb indicació de comporta tancada. 

u

12,0000012,000001,000BEKPVE00 =xInterruptor de final de carrera SCHAKO o equivalent mod.
ES-1-Z , Normalment Tancat.

UN

Subtotal... 111,00000 111,00000

0,748501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 161,64850
8,082435,00%DESPESES INDIRECTES

169,73092COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €173,36UN Subm. i col. de comporta tallafocs 125 mm. amb fusible
tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a
conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

KEKPVE01 Rend.: 1,000P- 564

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

12,0000012,000001,000BEKPVE00 =xInterruptor de final de carrera SCHAKO o equivalent mod.
ES-1-Z , Normalment Tancat.

UN

103,20000103,200001,000BEKPVE01 =xComporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de
125 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
cursa amb indicació de comporta tancada. 

UN

Subtotal... 115,20000 115,20000

COST DIRECTE 165,10000
8,255005,00%DESPESES INDIRECTES

173,35500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,87UN Subm. i col. de comporta tallafocs de 200x200mm. amb
fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb
indicació de comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de
connexió a conducte, connexionat elèctric i accessoris de
muntatge.

KEKPVE02 Rend.: 1,000P- 565

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

12,0000012,000001,000BEKPVE00 =xInterruptor de final de carrera SCHAKO o equivalent mod.
ES-1-Z , Normalment Tancat.

UN

89,4000089,400001,000BEKPVE02 =xComporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-EI 120
de 200x200mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final
de carrera amb indicació de comporta tancada. 

UN

Subtotal... 101,40000 101,40000

COST DIRECTE 151,30000
7,565005,00%DESPESES INDIRECTES

158,86500COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 500

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €183,40UN Subm. i col. de comporta tallafocs de 160mmamb fusible
tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a
conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

KEKPVE03 Rend.: 1,000P- 566

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

12,0000012,000001,000BEKPVE00 =xInterruptor de final de carrera SCHAKO o equivalent mod.
ES-1-Z , Normalment Tancat.

UN

112,77000112,770001,000BEKPVE03 =xComporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de
160 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
cursa amb indicació de comporta tancada. 

u

Subtotal... 124,77000 124,77000

COST DIRECTE 174,67000
8,733505,00%DESPESES INDIRECTES

183,40350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,83u Subm. i col. de comporta tallafocs de 160 mm. amb fusible
tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a
conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge.

KEKPVE05 Rend.: 1,000P- 567

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,23200/R 26,860001,200A012G000 =xOficial 1a calefactorh
27,64800/R 23,040001,200A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 59,88000 59,88000
Materials:

12,0000012,000001,000BEKPVE00 =xInterruptor de final de carrera SCHAKO o equivalent mod.
ES-1-Z , Normalment Tancat.

UN

112,77000112,770001,000BEKPVE03 =xComporta tallafocs SCHAKO o equivalent mod. BSKS-R de
160 mm. amb fusible tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de
cursa amb indicació de comporta tancada. 

u

Subtotal... 124,77000 124,77000

0,898201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,54820
9,277415,00%DESPESES INDIRECTES

194,82561COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11.150,42u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament d'aire
amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i
panells sandvitx de 45 mm de gruix, ambdós amb
trencament de pont tèrmic, fixats mitjançant compressió
mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix a
l'tancament gran resistència mecànica, excel·lent
estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols exterior i
composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en
PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà
interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs,
galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini o
acer inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb
pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus
BRUSHLESS, portes amb frontisses i manetes d'obertura
ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics
fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb
extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal
íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la
superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els
consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes
tècniques generades mitjançant programari de selecció testat
que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada
component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que
pateix l'aire a l'discórrer per la UTA, les distàncies entre els
components, l'efecte de calaix (distància a les parets), el
tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons
EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites
d'aire (+ 700Pa): L1; bypass de filtres: F9; Transitivitat
tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica
de l' panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per
intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model
Box Test ( M ) / Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de
l'envolvent segons EN1886 que haurà de complir l'envolvent
del climatitzador i hauran d'estar certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 

KEMHJS01 Rend.: 1,000P- 568
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- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 
- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h
- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior: 69,3
dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h
- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 67,0
%
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a
l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i
espiell
# FILTRE 
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- Classe: ePM1 70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0
45,0 27,0 23,0 19,0 
## CORRENT DE RETORN 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0
45,0 27,0 23,0 19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components
elèctrics:  Sí 
- Quadre de control:  No 
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 68,4
%
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a
l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i
espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de
condensats en alumini, juntes flexibles per a connexió a
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conductes, connexions elèctriques, connexions de
canonades, connexions i desguas de dimensions segons
RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p.
de material auxiliar de muntatge. (CL-01)

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

201,45000/R 26,860007,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
172,80000/R 23,040007,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 374,25000 374,25000
Materials:
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10.239,5800010.239,580001,000BEMHJS01 =xUnitat de tractament d'aire amb certificació Eurovent,

construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm
de gruix, ambdós amb trencament de pont tèrmic, fixats
mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix a l'tancament gran resistència
mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta
de cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en
blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en
absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de
condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb
ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions
epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes amb frontisses i
manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb
bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la
fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el
bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les
filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les
pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant
programari de selecció testat que contempla els efectes que
sobre les prestacions de cada component exerceixen els
canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire a l'discórrer per
la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de
calaix (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.
amb la següent classificació segons EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites
d'aire (+ 700Pa): L1; bypass de filtres: F9; Transitivitat
tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica
de l' panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per
intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model
Box Test ( M ) / Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de
l'envolvent segons EN1886 que haurà de complir l'envolvent
del climatitzador i hauran d'estar certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 
- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 
- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h

u
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- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior: 69,3
dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h
- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 67,0
%
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a
l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i
espiell
# FILTRE 
- Classe: ePM1 70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
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- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0
45,0 27,0 23,0 19,0 
## CORRENT DE RETORN 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0
45,0 27,0 23,0 19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega
considerada pel ventilador serà a mitja colmatació
((P.Càrrega inicial + P. Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components
elèctrics:  Sí 
- Quadre de control:  No 
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 68,4
%
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a
l'interior cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i
espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de
condensats en alumini, juntes flexibles per a connexió a
conductes, connexions elèctriques, connexions de
canonades, connexions i desguas de dimensions segons
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RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p.
de material auxiliar de muntatge. (CL-01)

Subtotal... 10.239,58000 10.239,58000

5,613751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10.619,44375
530,972195,00%DESPESES INDIRECTES

11.150,41594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.519,59u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

KEMHJS03 Rend.: 1,000P- 569

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

201,45000/R 26,860007,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
172,80000/R 23,040007,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 374,25000 374,25000
Materials:
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4.876,890004.876,890001,000BEMHJS03 =xUnitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb

intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic
dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

u

Subtotal... 4.876,89000 4.876,89000

5,613751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.256,75375
262,837695,00%DESPESES INDIRECTES

5.519,59144COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.456,74u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

KEMHJS04 Rend.: 1,000P- 570

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

201,45000/R 26,860007,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
172,80000/R 23,040007,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 374,25000 374,25000
Materials:
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3.864,650003.864,650001,000BEMHJS04 =xUnitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb

intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic
dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

u

Subtotal... 3.864,65000 3.864,65000

5,613751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.244,51375
212,225695,00%DESPESES INDIRECTES

4.456,73944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.755,39u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
- Cabals de funcionament: Q=270m3/h i 360m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o
automàtic dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

KEMHJS05 Rend.: 1,000P- 571

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

201,45000/R 26,860007,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
172,80000/R 23,040007,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 374,25000 374,25000
Materials:
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3.196,700003.196,700001,000BEMHJS05 =xUnitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb

intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en
una envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana
mineral de 25 mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
circulars amb junta, per a instal·lació horitzontal.
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció
electrònica integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al
control remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic
dels ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics
de control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals
nominals de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió
disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada

u

Subtotal... 3.196,70000 3.196,70000

5,613751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.576,56375
178,828195,00%DESPESES INDIRECTES

3.755,39194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,37u Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en
xapa d'acer galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable
(M0) de 50 mm. de gruix, tancament estanc per clips.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 1250 rpm.
* Potència motor: 200 W.
* Cabal màxim: 1250 m3/h.
* Presió: 13,2 mm.c.a.
* Pes : 25 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat
paro-marxa per a compliment de la Norma UNE-EN 60204-1,
unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-02)

KEMJSP03 Rend.: 1,000P- 572

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,29000/R 26,860001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
34,56000/R 23,040001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 74,85000 74,85000
Materials:
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324,60000324,600001,000BEMJSP03 =xCaixa ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CAB mod.

CAB-250 o similar
U

27,6000013,800002,000BEW51000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
superior

u

Subtotal... 352,20000 352,20000

1,871252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 428,92125
21,446065,00%DESPESES INDIRECTES

450,36731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,15u Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en
xapa d'acer galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable
(M0) de 50 mm. de gruix, tancament estanc per clips.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat
paro-marxa per a compliment de la Norma UNE-EN 60204-1,
unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-05)

KEMJSP05 Rend.: 1,000P- 573

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

349,97000349,970001,000BEMJSP05 =xCaixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CAB mod.
CAB-200 o equivalent. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat
amb aïllament acústic ininflamable (M0) de 50 mm. de gruix,
tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.

u

27,6000013,800002,000BEW51000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
superior

u

Subtotal... 377,57000 377,57000

1,247502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 428,71750
21,435885,00%DESPESES INDIRECTES

450,15338COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €162,38u Subm. i col. de ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil
per a intecal·lar a conducte. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de
muntatge. (EX-04)

KEMJSP09 Rend.: 1,000P- 574

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

104,75000104,750001,000BEMJSP09 =xVentilador helicocentrífug in-line de baix perfil
SOLER&PALAU o equivalent sèrie TD-MIXVENT mod.
TD-250/100 per a intecal·lar a conducte. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.

u

Subtotal... 104,75000 104,75000

COST DIRECTE 154,65000
7,732505,00%DESPESES INDIRECTES

162,38250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,98u Subm. i col. de ventilador helicocentrífug de baix perfil per a
intecal·lar a conducte. Fabricat en material plàstic, amb caixa
de bornes externa i cos desmuntable. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de
muntatge. (EX-01)

KEMJSP10 Rend.: 1,000P- 575

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh
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Subtotal... 49,90000 49,90000

Materials:
156,75000156,750001,000BEMJSP10 =xVentilador helicocentrífug de baix perfil SOLER&PALAU o

equivelnt sèrie TD-MIXVENT mod. TD-500/150 per a
intecal·lar a conducte. Fabricat en material plàstic, amb caixa
de bornes externa i cos desmuntable. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.

u

Subtotal... 156,75000 156,75000

COST DIRECTE 206,65000
10,332505,00%DESPESES INDIRECTES

216,98250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,84u Subm. i col. de ventilador helicoidal extraplà amb comporta
anti-retorn, llum pilot de funcionament i protector tèrmic.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (EX-03)

KEMJSP11 Rend.: 1,000P- 576

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

42,3300042,330001,000BEMJSP11 =xVentilador helicoidal extraplà SOLER & PALAU sèrie
DECOR-200 mod. DECOR-200 C, amb comporta anti-retorn,
llum pilot de funcionament i protector tèrmic.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm. 

u

Subtotal... 42,33000 42,33000
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COST DIRECTE 92,23000
4,611505,00%DESPESES INDIRECTES

96,84150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,59u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

KEU11113 Rend.: 1,000P- 577

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
1,72800/R 23,040000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 9,78600 9,78600
Materials:

6,820006,820001,000BEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

u

Subtotal... 6,82000 6,82000

0,146791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,75279
0,837645,00%DESPESES INDIRECTES

17,59043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,49u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de d,
col·locat roscat

KEU4U020 Rend.: 1,000P- 578

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

102,09000102,090001,000BEU4U020 =xDipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D

u

Subtotal... 102,09000 102,09000

0,187131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,75212
5,737615,00%DESPESES INDIRECTES

120,48973COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €400,14u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de d, col·locat
roscat

KEU4U030 Rend.: 1,000P- 579

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
11,52000/R 23,040000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 24,95000 24,95000
Materials:

355,76000355,760001,000BEU4U030 =xDipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D

u

Subtotal... 355,76000 355,76000

0,374251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 381,08425
19,054215,00%DESPESES INDIRECTES

400,13846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,55u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat

KEU52552 Rend.: 1,000P- 580

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,71500 6,71500
Materials:

9,900009,900001,000BEU52552 =xTermòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C

u

Subtotal... 9,90000 9,90000

0,100731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,71573
0,835795,00%DESPESES INDIRECTES

17,55151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,50u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

KEU6U001 Rend.: 1,000P- 581

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,71500 6,71500
Materials:

12,7100012,710001,000BEU6U001 =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

u

Subtotal... 12,71000 12,71000
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0,100731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,52573
0,976295,00%DESPESES INDIRECTES

20,50201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,75u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar,
preu alt i muntada roscada

KEUBU007 Rend.: 1,000P- 582

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,76000/R 23,040000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

14,7200014,720001,000BEUBU007 =xVàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar,
preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat de 1/2''

u

Subtotal... 14,72000 14,72000

0,187131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,38213
1,369115,00%DESPESES INDIRECTES

28,75123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,74u Detector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

KEV26JS1 Rend.: 1,000P- 583

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11600/R 26,860000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,84200/R 23,070000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,95800 29,95800
Materials:

237,92000237,920001,000BEV26JS1 =xDetector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb
accessoris de muntatge

u

Subtotal... 237,92000 237,92000

0,449371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 268,32737
13,416375,00%DESPESES INDIRECTES

281,74374COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €62,57U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE
TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE
NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC.
TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10
A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

KEV2C002 Rend.: 1,000P- 584

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,65320/R 26,860000,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,30340/R 23,070000,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 30,95660 30,95660
Materials:

28,6300028,630001,000BEV2C002 =xSONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE
0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL:
DTLA. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 28,63000 28,63000

COST DIRECTE 59,58660
2,979335,00%DESPESES INDIRECTES

62,56593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,72U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE
TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE
0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT
341 + TTPO 511. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

KEV2C003 Rend.: 1,000P- 585

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,97980/R 26,860000,930A012M000 =xOficial 1a muntadorh
21,45510/R 23,070000,930A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 46,43490 46,43490
Materials:

26,6300026,630001,000BEV2C003 =xSONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA.
ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/-
0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM.
CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67.
MODEL: DTLI. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 26,63000 26,63000

COST DIRECTE 73,06490
3,653255,00%DESPESES INDIRECTES

76,71814COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €60,43U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE
TEMPERATURA EXTERIOR. ELEMENT SENSIBLE NTC 10
KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC.
CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67.
MODEL: TT 331. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

KEV2C004 Rend.: 1,000P- 586

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,65320/R 26,860000,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,30340/R 23,070000,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 30,95660 30,95660
Materials:

26,6000026,600001,000BEV2C004 =xSONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE
0 A 70ºC. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC.
PROTECCIÓ IP67. MODEL: DTE. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 26,60000 26,60000

COST DIRECTE 57,55660
2,877835,00%DESPESES INDIRECTES

60,43443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,69U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PRESÒSTAT
DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A
500 PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT
250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC.
PRESES PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I
ACCESORIS DE MUNTATGE. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

KEV2C701 Rend.: 1,000P- 587

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,97980/R 26,860000,930A012M000 =xOficial 1a muntadorh
21,45510/R 23,070000,930A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 46,43490 46,43490
Materials:

32,3200032,320001,000BEV2C701 =xPRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D'
AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA.
CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA
DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8
MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. MODEL:
DBL205B. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 32,32000 32,32000

COST DIRECTE 78,75490
3,937755,00%DESPESES INDIRECTES
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82,69264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,99U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE INTERRUPTOR DE
CABAL PER A LÍQUID . MUNTATGE ROSCA G 1´´
MASCLE. PRESSIÓ MÀXIMA 11 BAR. PALETA ACER
INOXIDABLE AISI 316L. TEMP AMBIENT -40 A
85ºCPROTECCIÓ IP65. TEMP MÀXIMA FLUID 120ºC.
MODEL: DBSF. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

KEV2C801 Rend.: 1,000P- 588

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,97980/R 26,860000,930A012M000 =xOficial 1a muntadorh
21,45510/R 23,070000,930A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 46,43490 46,43490
Materials:

55,4600055,460001,000BEV2C801 =xINTERRUPTOR DE CABAL PER A LÍQUID . MUNTATGE
ROSCA G 1´´ MASCLE. PRESSIÓ MÀXIMA 11 BAR.
PALETA ACER INOXIDABLE AISI 316L. TEMP AMBIENT
-40 A 85ºCPROTECCIÓ IP65. TEMP MÀXIMA FLUID 120ºC.
MODEL: DBSF. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 55,46000 55,46000

COST DIRECTE 101,89490
5,094755,00%DESPESES INDIRECTES

106,98965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,12U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE
RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA
FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2.
SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC.
PROTECCIÓ IP 43. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

KEVC0407 Rend.: 1,000P- 589

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,65320/R 26,860000,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,30340/R 23,070000,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 30,95660 30,95660
Materials:

125,35000125,350001,000BEVC0407 =xSENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSOR
CÉL.LULA FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000
W/M2. SORTIDA 0-8 mA. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A
60 ºC. PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS 10. MARCA:
CONTROLLI.

U

Subtotal... 125,35000 125,35000
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COST DIRECTE 156,30660
7,815335,00%DESPESES INDIRECTES

164,12193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €640,34U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COMPTADOR
ENERGIA TERMICA INCLOU: CAUDALIMETRE PER
ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 25, SONDES
DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA,
MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE
COMUNICACIONS BACnet MSTP. 

KEVC0461 Rend.: 1,000P- 590

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,72000/R 26,860002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,14000/R 23,070002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,86000 99,86000
Materials:

509,99000509,990001,000BEVC0461 =xMEDIDOR DE ENERGIA TERMICA DN 25U

Subtotal... 509,99000 509,99000

COST DIRECTE 609,85000
30,492505,00%DESPESES INDIRECTES

640,34250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,34U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT
ELECTRONIC DE AMBIENT, PER A CALEFACCIÓ.
230VCA 4A. 
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

KEVC0501 Rend.: 1,000P- 591

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,65320/R 26,860000,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,30340/R 23,070000,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 30,95660 30,95660
Materials:

38,8900038,890001,000BEVC0501 =xTERMÒSTAT ELECTRONIC, DE AMBIENT, PER A
FANCOIL 2 TUBS. SELECTOR HIVERN/ESTIU. 230VCA
4A. MODEL: DBTA323 998. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 38,89000 38,89000

COST DIRECTE 69,84660
3,492335,00%DESPESES INDIRECTES

73,33893COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €158,83U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT
LIMITADOR DE TEMPERATURA DE FUMS HOMOLOGAT.
INDICADOR DE TEMPERATURA INCORPORAT.
REARMAMENT MANUAL. ALIMENTACIÓ 220V CA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

KEVC1001 Rend.: 1,000P- 592

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,65320/R 26,860000,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,30340/R 23,070000,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 30,95660 30,95660
Materials:

120,31000120,310001,000BEVC1001 =xTERMÒSTAT LIMITADOR DE TEMPERATURA DE FUMS
HOMOLOGAT. INDICADOR DE TEMPERATURA
INCORPORAT. REARMAMENT MANUAL. ALIMENTACIÓ
220V CA. MODEL: LTH4. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 120,31000 120,31000

COST DIRECTE 151,26660
7,563335,00%DESPESES INDIRECTES

158,82993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.243,54U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE
CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. INCLOU PROGRAMACIÓ,
ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55
AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC
METÁLIC,  ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

KEVC5001 Rend.: 1,000P- 593

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2.787,559601.393,779802,000EEV3CD03 =xDELTA DAC-1146U
2.002,919601.001,459802,000EEV3CD05 =xDELTA DAC-1180U

32,386001,6193020,000EEVC2204 =xINSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A
ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI..
INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

U

170,986008,5493020,000EEVC2205 =xSUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE
AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A
CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

U

Subtotal... 4.993,85120 4.993,85120

COST DIRECTE 4.993,85120
249,692565,00%DESPESES INDIRECTES
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5.243,54376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,19UN Subm. i col. de conjunt per a connexionat circuit d'emplenat,
format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

KEZ1PL04 Rend.: 1,000P- 594

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,04000/R 23,040001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 23,04000 23,04000
Materials:

17,800001,0000017,800BAAUX =xMATERIAL AUXILIARPP
134,58000134,580001,000BEZ1PL04 =xConjunt per a connexionat circuit d'emplenat, format per:

 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.

u

Subtotal... 152,38000 152,38000

COST DIRECTE 175,42000
8,771005,00%DESPESES INDIRECTES

184,19100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,24m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9
mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KF11H522 Rend.: 1,000P- 595

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600
Materials:

0,122400,340000,360B0A71A00 =xAbraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interioru
5,763005,650001,020BF11H500 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,

de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9
mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

m

0,246000,820000,300BFW11520 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a
soldar

u

0,150000,150001,000BFY11520 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 3/4´´, soldat

u

Subtotal... 6,28140 6,28140
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,41719
0,820865,00%DESPESES INDIRECTES

17,23805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,64m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4
mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KF11H722 Rend.: 1,000P- 596

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,59520/R 26,860000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,38240/R 23,070000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,97760 15,97760
Materials:

0,168000,480000,350B0A71G00 =xAbraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interioru
8,170208,010001,020BF11H700 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,

d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4
mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

m

0,522001,740000,300BFW11720 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a
soldar

u

0,290000,290001,000BFY11720 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1´´1/4, soldat

u

Subtotal... 9,15020 9,15020

0,239661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,36746
1,268375,00%DESPESES INDIRECTES

26,63584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,35m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3
mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KF11H822 Rend.: 1,000P- 597

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,97200 19,97200
Materials:

0,156000,520000,300B0A71H00 =xAbraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interioru
9,373809,190001,020BF11H800 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,

d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3
mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

m

0,672002,240000,300BFW11820 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a
soldar

u

0,340000,340001,000BFY11820 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,54180 10,54180

0,299581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,81338
1,540675,00%DESPESES INDIRECTES

32,35405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,20m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura
SCH.80 de 1 1/2´´. S'inclou protecció amb una capa
d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

KF11H825 Rend.: 1,000P- 598

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,97200 19,97200
Materials:

0,156000,520000,300B0A71H00 =xAbraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interioru
9,373809,190001,020BF11H800 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,

d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3
mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

m

12,2300012,230001,000BF11H801 =xCanonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´. m
0,672002,240000,300BFW11820 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a

soldar
u

0,340000,340001,000BFY11820 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

u

Subtotal... 22,77180 22,77180

0,299581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,04338
2,152175,00%DESPESES INDIRECTES

45,19555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,91m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura
SCH.80 de 1´´. S'inclou protecció amb una capa d'imprimació
i dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

KF11H826 Rend.: 1,000P- 599

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,97200 19,97200
Materials:

0,156000,520000,300B0A71H00 =xAbraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interioru
12,2300012,230001,000BF11H801 =xCanonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´. m

8,150008,150001,000BF11H802 =xCanonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1´´. m
0,672002,240000,300BFW11820 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a

soldar
u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,340000,340001,000BFY11820 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer

negre de diàmetre 1´´1/2, soldat
u

Subtotal... 21,54800 21,54800

0,299581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,81958
2,090985,00%DESPESES INDIRECTES

43,91056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,87m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura
SCH.80 de 1/2´´. S'inclou protecció amb una capa
d'imprimació i dos d'acabat, p.p. d'accessoris i suports.

KF11H827 Rend.: 1,000P- 600

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,97200 19,97200
Materials:

0,156000,520000,300B0A71H00 =xAbraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interioru
12,2300012,230001,000BF11H801 =xCanonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1 1/2´´. m

6,210006,210001,000BF11H803 =xCanonada d'acer negre sense soldadura SCH.80 de 1/2´´. m
0,672002,240000,300BFW11820 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a

soldar
u

0,340000,340001,000BFY11820 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

u

Subtotal... 19,60800 19,60800

0,299581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,87958
1,993985,00%DESPESES INDIRECTES

41,87356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,35m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KF11H922 Rend.: 1,000P- 601

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,50440/R 26,860000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,45780/R 23,070000,540A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,96220 26,96220
Materials:

0,264000,880000,300B0A71K00 =xAbraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interioru
13,0560012,800001,020BF11H900 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,

de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,077003,590000,300BFW11920 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a

soldar
u

0,470000,470001,000BFY11920 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 2´´, soldat

u

Subtotal... 14,86700 14,86700

0,404431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,23363
2,111685,00%DESPESES INDIRECTES

44,34531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,18m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

KF11HA22 Rend.: 1,000P- 602

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11600/R 26,860000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,84200/R 23,070000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,95800 29,95800
Materials:

0,453601,680000,270B0A71L00 =xAbraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interioru
18,3804018,020001,020BF11HA00 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,

de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255

m

2,700009,000000,300BFW11A20 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a
soldar

u

0,610000,610001,000BFY11A20 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

u

Subtotal... 22,14400 22,14400

0,449371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,55137
2,627575,00%DESPESES INDIRECTES

55,17894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,11m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9
mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KF11HB22 Rend.: 1,000P- 603

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,80200/R 26,860000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh
16,14900/R 23,070000,700A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,95100 34,95100
Materials:
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0,460001,840000,250B0A71M00 =xAbraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interioru

23,5824023,120001,020BF11HB00 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9
mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

m

3,6000012,000000,300BFW11B20 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a
soldar

u

0,800000,800001,000BFY11B20 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 3´´, soldat

u

Subtotal... 28,44240 28,44240

0,524271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,91766
3,195885,00%DESPESES INDIRECTES

67,11355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,09m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3
mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KF11HD22 Rend.: 1,000P- 604

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,48800/R 26,860000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,45600/R 23,070000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,94400 39,94400
Materials:

0,492002,050000,240B0A71N00 =xAbraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interioru
34,1292033,460001,020BF11HD00 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,

de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3
mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

m

6,6000022,000000,300BFW11D20 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a
soldar

u

1,180001,180001,000BFY11D20 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 4´´, soldat

u

Subtotal... 42,40120 42,40120

0,599161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,94436
4,147225,00%DESPESES INDIRECTES

87,09158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,06m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

KF5262B2 Rend.: 1,000P- 605

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22320/R 26,860000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,76840/R 23,070000,120A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 5,99160 5,99160

Materials:
0,135000,270000,500B0A75X00 =xAbraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interioru
1,887001,850001,020BF526200 =xTub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal

i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

0,354001,180000,300BFW526B0 =xAccessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

u

0,170000,170001,000BFY5A600 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 2,54600 2,54600

0,089871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,62747
0,431375,00%DESPESES INDIRECTES
9,05885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,63m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

KF5282B2 Rend.: 1,000P- 606

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,76040/R 26,860000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,22980/R 23,070000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,99020 6,99020
Materials:

0,145000,290000,500B0A75700 =xAbraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interioru
2,264402,220001,020BF528200 =xTub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal

i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

0,432001,440000,300BFW528B0 =xAccessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

u

0,190000,190001,000BFY5A800 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 3,03140 3,03140

0,104851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,12645
0,506325,00%DESPESES INDIRECTES

10,63278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,35m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

KF5293B2 Rend.: 1,000P- 607

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,02900/R 26,860000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,46050/R 23,070000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,48950 7,48950
Materials:

0,165000,330000,500B0A75900 =xAbraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interioru
4,182004,100001,020BF529300 =xTub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal

i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

0,543001,810000,300BFW529B0 =xAccessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

u

0,220000,220001,000BFY5A900 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 5,11000 5,11000

0,112341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,71184
0,635595,00%DESPESES INDIRECTES

13,34743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,55m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

KF52A3B2 Rend.: 1,000P- 608

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29760/R 26,860000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,69120/R 23,070000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,98880 7,98880
Materials:

0,172000,430000,400B0A75C00 =xAbraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interioru
5,487605,380001,020BF52A300 =xTub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal

i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

0,786002,620000,300BFW52AB0 =xAccessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

u

0,260000,260001,000BFY5AA00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 6,70560 6,70560

0,119831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,81423
0,740715,00%DESPESES INDIRECTES

15,55494COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,67m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

KF52B3B2 Rend.: 1,000P- 609

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83480/R 26,860000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,15260/R 23,070000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,98740 8,98740
Materials:

0,196000,490000,400B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru
7,119606,980001,020BF52B300 =xTub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal

i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

1,017003,390000,300BFW52BB0 =xAccessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

u

0,330000,330001,000BFY5AB00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 8,66260 8,66260

0,134811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,78481
0,889245,00%DESPESES INDIRECTES

18,67405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,71m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

KFB18455 Rend.: 1,000P- 610

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600
Materials:

1,009800,990001,020BFB18400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2

m

2,805009,350000,300BFWB1805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,060000,060001,000BFYB1805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,87480 3,87480

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,01059
0,700535,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 534

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,71112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,62m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de
gas de 63 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

KFB19625 Rend.: 1,000P- 611

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,90920/R 26,860000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,07540/R 23,070000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,98460 10,98460
Materials:

5,520005,520001,000BFB10601 =xSubm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de
gas de 63 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

m

7,3890024,630000,300BFWB1962 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

u

0,340000,340001,000BFYB1962 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

u

Subtotal... 13,24900 13,24900

0,164771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,39837
1,219925,00%DESPESES INDIRECTES

25,61829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,81m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

KFB1C425 Rend.: 1,000P- 612

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78940/R 26,860000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,69030/R 23,070000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,47970 14,47970
Materials:

3,213003,150001,020BFB1C400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2

m

10,0110033,370000,300BFWB1C42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

u

0,470000,470001,000BFYB1C42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

u

Subtotal... 13,69400 13,69400



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 535

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,217201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,39090
1,419545,00%DESPESES INDIRECTES

29,81044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,17m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de
gas de 90 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

KFB1C625 Rend.: 1,000P- 613

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78940/R 26,860000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,69030/R 23,070000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,47970 14,47970
Materials:

11,1500011,150001,000BFB1C601 =xSubm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de
gas de 90 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa.
Compleix normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

m

12,6720042,240000,300BFWB1C62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

u

0,690000,690001,000BFYB1C62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

u

Subtotal... 24,51200 24,51200

0,217201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,20890
1,960445,00%DESPESES INDIRECTES

41,16934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,46m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC14B22 Rend.: 1,000P- 614

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47730/R 26,860000,055A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,26885/R 23,070000,055A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,74615 2,74615
Materials:

0,341000,310001,100B0A75800 =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interioru
0,795600,780001,020BFC14B00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

0,243000,810000,300BFWC1420 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,080000,080001,000BFYC1420 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

u

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 536

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,45960 1,45960

0,041191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,24694
0,212355,00%DESPESES INDIRECTES
4,45929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC14C22 Rend.: 1,000P- 615

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47730/R 26,860000,055A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,26885/R 23,070000,055A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,74615 2,74615
Materials:

0,341000,310001,100B0A75800 =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interioru
0,785400,770001,020BFC14C00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

0,243000,810000,300BFWC1420 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,080000,080001,000BFYC1420 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 1,44940 1,44940

0,041191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,23674
0,211845,00%DESPESES INDIRECTES
4,44858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,41m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC15B22 Rend.: 1,000P- 616

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,61160/R 26,860000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,38420/R 23,070000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,99580 2,99580
Materials:

0,388500,370001,050B0A75Y00 =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru
1,315801,290001,020BFC15B00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

0,279000,930000,300BFWC1520 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,130000,130001,000BFYC1520 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 2,11330 2,11330



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 537

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,044941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,15404
0,257705,00%DESPESES INDIRECTES
5,41174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,39m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC15C22 Rend.: 1,000P- 617

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,61160/R 26,860000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,38420/R 23,070000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,99580 2,99580
Materials:

0,388500,370001,050B0A75Y00 =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru
1,295401,270001,020BFC15C00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

0,279000,930000,300BFWC1520 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,130000,130001,000BFYC1520 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 2,09290 2,09290

0,044941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,13364
0,256685,00%DESPESES INDIRECTES
5,39032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC16B22 Rend.: 1,000P- 618

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88020/R 26,860000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,61490/R 23,070000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,49510 3,49510
Materials:

0,465500,490000,950B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru
2,142002,100001,020BFC16B00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

0,498001,660000,300BFWC1620 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,200000,200001,000BFYC1620 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 3,30550 3,30550

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 538

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,052431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,85303
0,342655,00%DESPESES INDIRECTES
7,19568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,17m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC16C22 Rend.: 1,000P- 619

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88020/R 26,860000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,61490/R 23,070000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,49510 3,49510
Materials:

0,465500,490000,950B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru
2,121602,080001,020BFC16C00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

0,498001,660000,300BFWC1620 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,200000,200001,000BFYC1620 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 3,28510 3,28510

0,052431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,83263
0,341635,00%DESPESES INDIRECTES
7,17426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,67m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC17B22 Rend.: 1,000P- 620

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,01450/R 26,860000,075A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,73025/R 23,070000,075A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,74475 3,74475
Materials:

0,578000,680000,850B0A75F02 =xAbraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interioru
3,457803,390001,020BFC17B00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

1,083003,610000,300BFWC1720 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,290000,290001,000BFYC1720 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 5,40880 5,40880



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 539

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,056171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,20972
0,460495,00%DESPESES INDIRECTES
9,67021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,63m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC17C22 Rend.: 1,000P- 621

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,01450/R 26,860000,075A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,73025/R 23,070000,075A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,74475 3,74475
Materials:

0,578000,680000,850B0A75F02 =xAbraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interioru
3,417003,350001,020BFC17C00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

1,083003,610000,300BFWC1720 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,290000,290001,000BFYC1720 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 5,36800 5,36800

0,056171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,16892
0,458455,00%DESPESES INDIRECTES
9,62737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,88m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC18B22 Rend.: 1,000P- 622

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14880/R 26,860000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,84560/R 23,070000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,99440 3,99440
Materials:

0,644000,920000,700B0A75J00 =xAbraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interioru
5,457005,350001,020BFC18B00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

1,740005,800000,300BFWC1820 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,370000,370001,000BFYC1820 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 8,21100 8,21100

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 540

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,059921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,26532
0,613275,00%DESPESES INDIRECTES

12,87858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,81m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC18C22 Rend.: 1,000P- 623

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14880/R 26,860000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,84560/R 23,070000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,99440 3,99440
Materials:

0,644000,920000,700B0A75J00 =xAbraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interioru
5,395805,290001,020BFC18C00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre

50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

1,740005,800000,300BFWC1820 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,370000,370001,000BFYC1820 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 8,14980 8,14980

0,059921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,20412
0,610215,00%DESPESES INDIRECTES

12,81432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,16m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFC19B22 Rend.: 1,000P- 624

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,99300 4,99300
Materials:

0,303600,460000,660B0A72K00 =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

u

7,180807,040001,020BFC19B00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

m

2,397007,990000,300BFWC1920 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,440000,440001,000BFYC1920 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 10,32140 10,32140
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PARTIDES D'OBRA
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0,074901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,38930
0,769465,00%DESPESES INDIRECTES

16,15876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,59u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca
de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C, roscat

KFM25530 Rend.: 1,000P- 625

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600
Materials:

10,4300010,430001,000BFM25530 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca
de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C

u

Subtotal... 10,43000 10,43000

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,56579
1,028295,00%DESPESES INDIRECTES

21,59408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,39u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca
de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C, roscat

KFM25730 Rend.: 1,000P- 626

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,92100/R 23,070000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,97900 14,97900
Materials:

14,6900014,690001,000BFM25730 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca
de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C

u

Subtotal... 14,69000 14,69000

0,224691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,89368
1,494685,00%DESPESES INDIRECTES

31,38837COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €51,14u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C, roscat

KFM25930 Rend.: 1,000P- 627

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,96500 24,96500
Materials:

23,3700023,370001,000BFM25930 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de
connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 110 °C

u

Subtotal... 23,37000 23,37000

0,374481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,70948
2,435475,00%DESPESES INDIRECTES

51,14495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,08m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3283L Rend.: 1,000P- 628

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14880/R 26,860000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,84560/R 23,070000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,99440 3,99440
Materials:

1,601401,570001,020BFQ3283A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

m

0,130000,130001,000BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 1,73140 1,73140

0,059921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,78572
0,289295,00%DESPESES INDIRECTES
6,07500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,47m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3284L Rend.: 1,000P- 629

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28310/R 26,860000,085A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,96095/R 23,070000,085A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24405 4,24405
Materials:

1,723801,690001,020BFQ3284A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

m

0,130000,130001,000BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 1,85380 1,85380

0,063661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,16151
0,308085,00%DESPESES INDIRECTES
6,46959COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ32CCL Rend.: 1,000P- 630

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

4,549204,460001,020BFQ32CCA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

m

0,220000,220001,000BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 4,76920 4,76920

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,34388
0,517195,00%DESPESES INDIRECTES

10,86108COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,21m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ32CEL Rend.: 1,000P- 631

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22320/R 26,860000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,76840/R 23,070000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99160 5,99160
Materials:

5,324405,220001,020BFQ32CEA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

m

0,220000,220001,000BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 5,54440 5,54440

0,089871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,62587
0,581295,00%DESPESES INDIRECTES

12,20717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,57m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3347L Rend.: 1,000P- 632

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41740/R 26,860000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,07630/R 23,070000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49370 4,49370
Materials:

0,693600,680001,020BFQ3347A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,050000,050001,000BFYQ3020 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 0,74360 0,74360

0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,30471
0,265245,00%DESPESES INDIRECTES
5,56994COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,33m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3349L Rend.: 1,000P- 633

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,99300 4,99300
Materials:

0,907800,890001,020BFQ3349A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,050000,050001,000BFYQ3020 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 0,95780 0,95780

0,074901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,02570
0,301285,00%DESPESES INDIRECTES
6,32698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,16m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ334BL Rend.: 1,000P- 634

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

1,193401,170001,020BFQ334BA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,050000,050001,000BFYQ3020 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 1,24340 1,24340

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,81808
0,340905,00%DESPESES INDIRECTES
7,15899COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,34m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ334CL Rend.: 1,000P- 635

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

1,366801,340001,020BFQ334CA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,050000,050001,000BFYQ3020 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 1,41680 1,41680

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,99148
0,349575,00%DESPESES INDIRECTES
7,34106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,23m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ334EL Rend.: 1,000P- 636

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22320/R 26,860000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,76840/R 23,070000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99160 5,99160
Materials:

1,703401,670001,020BFQ334EA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,050000,050001,000BFYQ3020 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 1,75340 1,75340

0,089871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,83487
0,391745,00%DESPESES INDIRECTES
8,22662COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,75m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3381L Rend.: 1,000P- 637

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14880/R 26,860000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,84560/R 23,070000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,99440 3,99440
Materials:

1,295401,270001,020BFQ3381A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,130000,130001,000BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 1,42540 1,42540

0,059921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47972
0,273995,00%DESPESES INDIRECTES
5,75370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,11m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3386L Rend.: 1,000P- 638

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41740/R 26,860000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,07630/R 23,070000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49370 4,49370
Materials:

2,080802,040001,020BFQ3386A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,130000,130001,000BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 2,21080 2,21080

0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,77191
0,338605,00%DESPESES INDIRECTES
7,11050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,29m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3387L Rend.: 1,000P- 639

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41740/R 26,860000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,07630/R 23,070000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49370 4,49370
Materials:

2,254202,210001,020BFQ3387A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,130000,130001,000BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 2,38420 2,38420

0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,94531
0,347275,00%DESPESES INDIRECTES
7,29257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,33m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ3389L Rend.: 1,000P- 640

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,99300 4,99300
Materials:

2,733602,680001,020BFQ3389A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,130000,130001,000BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 2,86360 2,86360

0,074901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,93150
0,396575,00%DESPESES INDIRECTES
8,32807COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 549

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,15m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ338BL Rend.: 1,000P- 641

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

3,009002,950001,020BFQ338BA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,130000,130001,000BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 3,13900 3,13900

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,71368
0,435685,00%DESPESES INDIRECTES
9,14937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33A5L Rend.: 1,000P- 642

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41740/R 26,860000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,07630/R 23,070000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49370 4,49370
Materials:

2,662202,610001,020BFQ33A5A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 2,82220 2,82220

0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,38331
0,369175,00%DESPESES INDIRECTES
7,75247COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 550

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,81m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33A7L Rend.: 1,000P- 643

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41740/R 26,860000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,07630/R 23,070000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49370 4,49370
Materials:

2,713202,660001,020BFQ33A7A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 2,87320 2,87320

0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,43431
0,371725,00%DESPESES INDIRECTES
7,80602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,91m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33A9L Rend.: 1,000P- 644

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,99300 4,99300
Materials:

3,253803,190001,020BFQ33A9A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 3,41380 3,41380

0,074901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,48170
0,424085,00%DESPESES INDIRECTES
8,90578COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 551

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,86m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33ABL Rend.: 1,000P- 645

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

3,651603,580001,020BFQ33ABA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 3,81160 3,81160

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,38628
0,469315,00%DESPESES INDIRECTES
9,85560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,68m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33C6L Rend.: 1,000P- 646

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41740/R 26,860000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,07630/R 23,070000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49370 4,49370
Materials:

3,488403,420001,020BFQ33C6A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,220000,220001,000BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 3,70840 3,70840

0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,26951
0,413485,00%DESPESES INDIRECTES
8,68298COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 552

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,73m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33C7L Rend.: 1,000P- 647

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41740/R 26,860000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,07630/R 23,070000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49370 4,49370
Materials:

3,529203,460001,020BFQ33C7A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,220000,220001,000BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 3,74920 3,74920

0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,31031
0,415525,00%DESPESES INDIRECTES
8,72582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,86m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33C9L Rend.: 1,000P- 648

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,99300 4,99300
Materials:

4,100404,020001,020BFQ33C9A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,220000,220001,000BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 4,32040 4,32040

0,074901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,38830
0,469415,00%DESPESES INDIRECTES
9,85771COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 553

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,76m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33CBL Rend.: 1,000P- 649

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

4,457404,370001,020BFQ33CBA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,220000,220001,000BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 4,67740 4,67740

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,25208
0,512605,00%DESPESES INDIRECTES

10,76469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,54m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33CGL Rend.: 1,000P- 650

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49180/R 26,860000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,99910/R 23,070000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,49090 6,49090
Materials:

7,038006,900001,020BFQ33CGA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,220000,220001,000BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 7,25800 7,25800

0,097361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,84626
0,692315,00%DESPESES INDIRECTES

14,53858COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 554

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,05m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

KFQ33ECL Rend.: 1,000P- 651

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95460/R 26,860000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53770/R 23,070000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49230 5,49230
Materials:

8,486408,320001,020BFQ33ECA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,270000,270001,000BFYQ3090 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix

u

Subtotal... 8,75640 8,75640

0,082381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,33108
0,716555,00%DESPESES INDIRECTES

15,04764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,58m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFR11112 Rend.: 1,000P- 652

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35750/R 26,860000,125A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,88375/R 23,070000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,24125 6,24125
Materials:

4,294204,210001,020BFR11110 =xRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

m

1,656005,520000,300BFWR1111 =xAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

u

0,650000,650001,000BFYR1111 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

u

Subtotal... 6,60020 6,60020

0,093621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,93507
0,646755,00%DESPESES INDIRECTES

13,58182COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 555

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,64m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

KFR11412 Rend.: 1,000P- 653

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,46050/R 23,070000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,48950 7,48950
Materials:

6,477006,350001,020BFR11410 =xRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

m

1,959006,530000,300BFWR1141 =xAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

u

0,760000,760001,000BFYR1141 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

u

Subtotal... 9,19600 9,19600

0,112341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,79784
0,839895,00%DESPESES INDIRECTES

17,63773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,31u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

KG11CA32 Rend.: 1,000P- 654

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
23,04000/R 23,040001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 49,90000 49,90000
Materials:

104,31000104,310001,000BG11CA30 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09

u

12,0000012,000001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu

Subtotal... 116,31000 116,31000

0,748501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,95850
8,347925,00%DESPESES INDIRECTES

175,30642COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 556

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,69u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

KG151411 Rend.: 1,000P- 655

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,15200/R 23,040000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,18100 5,18100
Materials:

1,110001,110001,000BG151411 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb
grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 1,11000 1,11000

0,077721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,36871
0,318445,00%DESPESES INDIRECTES
6,68715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,15u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

KG151532 Rend.: 1,000P- 656

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,51400 11,51400
Materials:

5,280005,280001,000BG151532 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment

u

0,320000,320001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 5,60000 5,60000

0,172711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,28671
0,864345,00%DESPESES INDIRECTES

18,15105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,48u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

KG153K32 Rend.: 1,000P- 657

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,88600 16,88600
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 557

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
79,1900079,190001,000BG153K32 =xCaixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215

mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 79,51000 79,51000

0,253291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,64929
4,832465,00%DESPESES INDIRECTES

101,48175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14.756,13u Quadre general de distribució QGD format per armari
metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior
es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ001 Rend.: 1,000P- 658

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

805,80000/R 26,8600030,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
115,20000/R 23,040005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 921,00000 921,00000
Materials:

13.118,6400013.118,640001,000BGA10Q001 =xQuadre general de distribució QGDu

Subtotal... 13.118,64000 13.118,64000

13,815001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14.053,45500
702,672755,00%DESPESES INDIRECTES

14.756,12775COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 558

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.103,08u Subquadre de distribució SQ-BU-PS2 format per armari
metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior
es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0B3 Rend.: 1,000P- 659

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.181,84000/R 26,8600044,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
230,40000/R 23,0400010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1.412,24000 1.412,24000
Materials:

2.474,270002.474,270001,000BGA1Q0B3 =xSubquadre SQ-BU-PS2U

Subtotal... 2.474,27000 2.474,27000

21,183601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.907,69360
195,384685,00%DESPESES INDIRECTES

4.103,07828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.046,28u Subquadre de distribució SQ-SC format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S1 Rend.: 1,000P- 660

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

134,30000/R 26,860005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
230,40000/R 23,0400010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 364,70000 364,70000
Materials:

3.483,430003.483,430001,000BGA1Q0S1 =xSubquadre SQ-SCu

Subtotal... 3.483,43000 3.483,43000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 559

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,470501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.853,60050
192,680025,00%DESPESES INDIRECTES

4.046,28052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.583,65u Subquadre de distribució SQ-PS3 format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S2 Rend.: 1,000P- 661

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

268,60000/R 26,8600010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
115,20000/R 23,040005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 383,80000 383,80000
Materials:

1.118,680001.118,680001,000BGA1Q0S2 =xSubquadre SQ-PS3U

Subtotal... 1.118,68000 1.118,68000

5,757001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.508,23700
75,411855,00%DESPESES INDIRECTES

1.583,64885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.692,17u Subquadre de distribució SQ-CU-PS2 format per armari
metàlic, amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior
es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S3 Rend.: 1,000P- 662

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.181,84000/R 26,8600044,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 560

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
230,40000/R 23,0400010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1.412,24000 1.412,24000
Materials:

5.892,450005.892,450001,000BGA1Q0S3 =xSubquadre SQ-PS2U

Subtotal... 5.892,45000 5.892,45000

21,183601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.325,87360
366,293685,00%DESPESES INDIRECTES

7.692,16728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.987,96u Subquadre de distribució SQ-PS1 format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S4 Rend.: 1,000P- 663

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

134,30000/R 26,860005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
230,40000/R 23,0400010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 364,70000 364,70000
Materials:

1.523,120001.523,120001,000BGA1Q0S4 =xSubquadre SQ-PS1U

Subtotal... 1.523,12000 1.523,12000

5,470501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.893,29050
94,664525,00%DESPESES INDIRECTES

1.987,95503COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 561

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.963,60u Subquadre de distribució SQ-P1 format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S5 Rend.: 1,000P- 664

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

268,60000/R 26,8600010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
115,20000/R 23,040005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 383,80000 383,80000
Materials:

1.480,540001.480,540001,000BGA1Q0S5 =xSubquadre SQ-P1U

Subtotal... 1.480,54000 1.480,54000

5,757001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.870,09700
93,504855,00%DESPESES INDIRECTES

1.963,60185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.009,12u Subquadre de distribució SQ-P2 format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S6 Rend.: 1,000P- 665

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

134,30000/R 26,860005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
230,40000/R 23,0400010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 364,70000 364,70000
Materials:

1.543,280001.543,280001,000BGA1Q0S6 =xSubquadre SQ-P2U

Subtotal... 1.543,28000 1.543,28000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 562

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,470501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.913,45050
95,672535,00%DESPESES INDIRECTES

2.009,12302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.899,10u Subquadre de distribució SQ-P3 format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S7 Rend.: 1,000P- 666

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

268,60000/R 26,8600010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
115,20000/R 23,040005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 383,80000 383,80000
Materials:

1.419,110001.419,110001,000BGA1Q0S7 =xSubquadre SQ-P3U

Subtotal... 1.419,11000 1.419,11000

5,757001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.808,66700
90,433355,00%DESPESES INDIRECTES

1.899,10035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.948,10u Subquadre de distribució SQ-PC format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de
fòrmica identificados de cada elemet i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti
una ampliació de l'ordre del 30%.

KG1AQ0S8 Rend.: 1,000P- 667

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

134,30000/R 26,860005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 563

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
230,40000/R 23,0400010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 364,70000 364,70000
Materials:

2.437,540002.437,540001,000BGA1Q0S8 =xSubquadre SQ-PCU

Subtotal... 2.437,54000 2.437,54000

5,470501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.807,71050
140,385525,00%DESPESES INDIRECTES

2.948,09602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €540,22u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400
V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P)
de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment

KG1PUA16 Rend.: 1,000P- 668

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,29000/R 26,860001,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
34,56000/R 23,040001,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 74,85000 74,85000
Materials:

438,52000438,520001,000BG1PUA16 =xConjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i
160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra
de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

u

Subtotal... 438,52000 438,52000

1,122751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 514,49275
25,724645,00%DESPESES INDIRECTES

540,21739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,27u Muntatge i desmuntatge de caixa general de protecció de
160 A per a canvi d'emplaçament, no inclou connexionat per
la companyia subministradora

KG1Y1110 Rend.: 1,000P- 669

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,15000/R 26,860002,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
57,60000/R 23,040002,500A013H000 =xAjudant electricistah

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 564

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 124,75000 124,75000

Materials:
9,088202,970003,060BG212B10 =xTub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

33,048003,2400010,200BG319190 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35
mm2, amb coberta del cable de PVC

m

12,0000012,000001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu
0,450000,150003,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 54,58620 54,58620

1,871251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 181,20745
9,060375,00%DESPESES INDIRECTES

190,26782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,90u Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi
d'emplaçament

KG1Y2010 Rend.: 1,000P- 670

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,52000/R 23,040000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 38,38000 38,38000

0,575701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,95570
1,947795,00%DESPESES INDIRECTES

40,90349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,98m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

KG21251H Rend.: 1,000P- 671

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94010/R 26,860000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,15200/R 23,040000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,09210 2,09210
Materials:

0,561000,550001,020BG212510 =xTub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,150000,150001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 565

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,71100 0,71100

0,031381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,83448
0,141725,00%DESPESES INDIRECTES
2,97621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,29m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

KG21271H Rend.: 1,000P- 672

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07440/R 26,860000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,15200/R 23,040000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,22640 2,22640
Materials:

0,724200,710001,020BG212710 =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,150000,150001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,87420 0,87420

0,033401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,13400
0,156705,00%DESPESES INDIRECTES
3,29070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,29m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

KG21291H Rend.: 1,000P- 673

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26242/R 26,860000,047A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,15200/R 23,040000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,41442 2,41442
Materials:

1,489201,460001,020BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,150000,150001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,63920 1,63920

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 566

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,036221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,08984
0,204495,00%DESPESES INDIRECTES
4,29433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,53m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

KG21H81J Rend.: 1,000P- 674

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07440/R 26,860000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,15200/R 23,040000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,22640 2,22640
Materials:

3,804603,730001,020BG21H810 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,150000,150001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 3,95460 3,95460

0,033401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,21440
0,310725,00%DESPESES INDIRECTES
6,52512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

KG22H511 Rend.: 1,000P- 675

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42976/R 26,860000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,46080/R 23,040000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,89056 0,89056
Materials:

0,540600,530001,020BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,54060 0,54060



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 567

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,013361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,44452
0,072235,00%DESPESES INDIRECTES
1,51674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

KG22H711 Rend.: 1,000P- 676

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42976/R 26,860000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,46080/R 23,040000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,89056 0,89056
Materials:

0,744600,730001,020BG22H710 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,74460 0,74460

0,013361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64852
0,082435,00%DESPESES INDIRECTES
1,73094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,99m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

KG22H815 Rend.: 1,000P- 677

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42976/R 26,860000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,46080/R 23,040000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,89056 0,89056
Materials:

0,989400,970001,020BG22H810 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,98940 0,98940

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 568

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,013361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89332
0,094675,00%DESPESES INDIRECTES
1,98798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,38m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

KG22TD1K Rend.: 1,000P- 678

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67150/R 26,860000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,46080/R 23,040000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,13230 1,13230
Materials:

1,122001,100001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m

Subtotal... 1,12200 1,12200

0,016981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,27128
0,113565,00%DESPESES INDIRECTES
2,38485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

KG22TL1K Rend.: 1,000P- 679

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88638/R 26,860000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,46080/R 23,040000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,34718 1,34718
Materials:

2,703002,650001,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,70300 2,70300



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 569

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,020211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,07039
0,203525,00%DESPESES INDIRECTES
4,27391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,11m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

KG23R715 Rend.: 1,000P- 680

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07440/R 26,860000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,15200/R 23,040000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,22640 2,22640
Materials:

2,366402,320001,020BG23R710 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, per a roscar

m

0,240000,240001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 2,60640 2,60640

0,033401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,86620
0,243315,00%DESPESES INDIRECTES
5,10951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,17m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref.
66150 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66152 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66 

KG2C2F440000 Rend.: 1,000P- 681

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,56002/R 26,860000,207A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,21184/R 23,040000,096A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77186 7,77186
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 570

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,8622012,610001,020BG2C20F0L6VU =xSafata perforada Unex 60x150 en U23X, per al suport,

protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada
sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes
20J; dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega;
assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la
flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves
al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66150 de
la serie Safata aïllant 66

m

8,211008,050001,020BG2Z10E0L6VW =xTapa Unex 150mm en U23X, per cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció
IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845., ref. 66152 de la
serie Accesoris per a Safata aïllant 66

m

1,470001,470001,000BGW2108E =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 150 mm
d'amplària

u

7,830007,830001,000BGY210E2 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates aïllants
de PVC de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

u

Subtotal... 30,37320 30,37320

0,116581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,26164
1,913085,00%DESPESES INDIRECTES

40,17472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,02m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref.
66200 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66202 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66

KG2C2G440000 Rend.: 1,000P- 682

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,56002/R 26,860000,207A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,21184/R 23,040000,096A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77186 7,77186
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 571

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,6778014,390001,020BG2C20G0L6W7 =xSafata perforada Unex 60x200 en U23X, per al suport,

protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada
sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes
20J; dissenyada per treballar en condicions de plena càrrega;
assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la
flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves
al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66200 de
la serie Safata aïllant 66

m

9,516609,330001,020BG2Z10F0L6W9 =xTapa Unex 200mm en U23X, per cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció
IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada
60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada 100mm)., ref. 66202 de
la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 

m

1,770001,770001,000BGW2108F =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm
d'amplària

u

9,980009,980001,000BGY210F2 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates aïllants
de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

u

Subtotal... 35,94440 35,94440

0,116581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,83284
2,191645,00%DESPESES INDIRECTES

46,02448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86M Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, de
color vermell i coure polit flexible, classe 1, de 2x2'5 mm²,
amb funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat
de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de
fums i baixa corrosivitat.

KG311162 Rend.: 1,000P- 683

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80580/R 26,860000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,69120/R 23,040000,030A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,49700 1,49700
Materials:

0,880000,880001,000BG3K1161 =xCable manguera parell trenat i apantallat, de color vermell i
coure polit flexible, classe 1, de 2x2'5 mm², amb funda
d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat de 0'5 mm²,
resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i baixa
corrosivitat.

M

0,350000,350001,000BGW3K000 =xPart proporcional d´accessoris per a conductors de seguretat
autoextingibles

U

Subtotal... 1,23000 1,23000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 572

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2,72700
0,136355,00%DESPESES INDIRECTES
2,86335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

KG312324 Rend.: 1,000P- 684

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

0,856800,840001,020BG312320 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 0,85680 0,85680

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,61653
0,080835,00%DESPESES INDIRECTES
1,69735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

KG312334 Rend.: 1,000P- 685

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

1,244401,220001,020BG312330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 1,24440 1,24440

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,00413
0,100215,00%DESPESES INDIRECTES
2,10433COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 573

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,56m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

KG312344 Rend.: 1,000P- 686

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

1,683001,650001,020BG312340 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 1,68300 1,68300

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,44273
0,122145,00%DESPESES INDIRECTES
2,56486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

KG312354 Rend.: 1,000P- 687

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07440/R 26,860000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,92160/R 23,040000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,99600 1,99600
Materials:

2,335802,290001,020BG312350 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 2,33580 2,33580

0,029941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,36174
0,218095,00%DESPESES INDIRECTES
4,57983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,75m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

KG312364 Rend.: 1,000P- 688

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 574

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

1,07440/R 26,860000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,92160/R 23,040000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,99600 1,99600
Materials:

3,447603,380001,020BG312360 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 3,44760 3,44760

0,029941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47354
0,273685,00%DESPESES INDIRECTES
5,74722COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,12m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
3 x 95/ 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

KG3124C6 Rend.: 1,000P- 689

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93392/R 26,860000,072A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,65888/R 23,040000,072A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,59280 3,59280
Materials:

32,6604032,020001,020BG3124C0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
3 x 95/ 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 32,66040 32,66040

0,053891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,30709
1,815355,00%DESPESES INDIRECTES

38,12245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,71m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

KG312634 Rend.: 1,000P- 690

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 575

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,825801,790001,020BG312630 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,82580 1,82580

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,58553
0,129285,00%DESPESES INDIRECTES
2,71480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,58m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

KG312644 Rend.: 1,000P- 691

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

2,652002,600001,020BG312640 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,65200 2,65200

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,41173
0,170595,00%DESPESES INDIRECTES
3,58231COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

KG312654 Rend.: 1,000P- 692

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07440/R 26,860000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,92160/R 23,040000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,99600 1,99600
Materials:

3,723003,650001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,72300 3,72300

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 576

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,029941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,74894
0,287455,00%DESPESES INDIRECTES
6,03639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,53m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

KG312666 Rend.: 1,000P- 693

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,85952/R 26,860000,032A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,73728/R 23,040000,032A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,59680 1,59680
Materials:

5,548805,440001,020BG312660 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 5,54880 5,54880

0,023951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,16955
0,358485,00%DESPESES INDIRECTES
7,52803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,41m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

KG312686 Rend.: 1,000P- 694

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07440/R 26,860000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,92160/R 23,040000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,99600 1,99600
Materials:

12,6480012,400001,020BG312680 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 12,64800 12,64800

0,029941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,67394
0,733705,00%DESPESES INDIRECTES

15,40764COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 577

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,77m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

KG3126A6 Rend.: 1,000P- 695

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39672/R 26,860000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,19808/R 23,040000,052A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,59480 2,59480
Materials:

35,2410034,550001,020BG3126A0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 35,24100 35,24100

0,038921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,87472
1,893745,00%DESPESES INDIRECTES

39,76846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció
1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

KG315124 Rend.: 1,000P- 696

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

0,377400,370001,020BG315120 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció
1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,37740 0,37740

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,13713
0,056865,00%DESPESES INDIRECTES
1,19398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,50m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

KG315134 Rend.: 1,000P- 697

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 578

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

0,673200,660001,020BG315130 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,67320 0,67320

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43293
0,071655,00%DESPESES INDIRECTES
1,50457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,19m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

KG380907 Rend.: 1,000P- 698

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,60800/R 23,040000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,98000 9,98000
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de

coure nus
u

Subtotal... 1,47580 1,47580

0,149701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,60550
0,580285,00%DESPESES INDIRECTES

12,18577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,43u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa
corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A

KG61CEF8 Rend.: 1,000P- 699

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,52064/R 23,040000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,57864 9,57864
Materials:

77,3500077,350001,000BG61CEF8 =xCaixa mec.central.,plàstic,3fileres,p/4 presa corrent(2P+T), 3
presa RJ-45 Cat. 6A

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 579

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 77,35000 77,35000

0,143681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,07232
4,353625,00%DESPESES INDIRECTES

91,42594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,16u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per
a 4 mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa
corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

KG61CEF9 Rend.: 1,000P- 700

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,52064/R 23,040000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,23564 8,23564
Materials:

32,7500032,750001,000BG61CEF9 =xCaixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/2 presa corrent(2P+T)
1presa RJ-45 Cat.6A

u

Subtotal... 32,75000 32,75000

0,123531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,10917
2,055465,00%DESPESES INDIRECTES

43,16463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,49u Caixa de manteniment, d'ABS, de preu mitjà, muntada
superficialment, formada per presa corrent (2P+T), 16A/250V
i presa cetac (3P+N+T), 16A/440V

KG61CM01 Rend.: 1,000P- 701

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,14500/R 26,860000,750A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,52064/R 23,040000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,66564 21,66564
Materials:

183,24000183,240001,000BG61CM01 =xCaixa manteniment, d'ABS,preu mitjà, superf.presa corrent
(2P+T), 16A presa cetac (3P+N+T), 16A

u

Subtotal... 183,24000 183,24000

0,324981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 205,23062
10,261535,00%DESPESES INDIRECTES

215,49216COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 580

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,65u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu mitjà, encastat

KG621192 Rend.: 1,000P- 702

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06432/R 23,040000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,09332 7,09332
Materials:

3,900003,900001,000BG621192 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 3,90000 3,90000

0,106401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,09972
0,554995,00%DESPESES INDIRECTES

11,65471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,42u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb
enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

KG621A72 Rend.: 1,000P- 703

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06432/R 23,040000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,09332 7,09332
Materials:

13,2000013,200001,000BG621A72 =xInterruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb
enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 13,20000 13,20000

0,106401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,39972
1,019995,00%DESPESES INDIRECTES

21,41971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,91u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu mitjà, encastat

KG621G92 Rend.: 1,000P- 704

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06432/R 23,040000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,09332 7,09332
Materials:

4,140004,140001,000BG621G92 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu mitjà, per a encastar

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 4,14000 4,14000

0,106401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,33972
0,566995,00%DESPESES INDIRECTES

11,90671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,03u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

KG62D19J Rend.: 1,000P- 705

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,21632/R 23,040000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,24532 8,24532
Materials:

4,580004,580001,000BG62D19J =xInterruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà,

u

0,410000,410001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 4,99000 4,99000

0,123681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,35900
0,667955,00%DESPESES INDIRECTES

14,02695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,04u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment

KG63B152 Rend.: 1,000P- 706

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,21632/R 23,040000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,24532 8,24532
Materials:

1,720001,720001,000BG63B152 =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitjà

u

0,430000,430001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 2,15000 2,15000

0,123681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,51900
0,525955,00%DESPESES INDIRECTES

11,04495COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,39u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat

KG631156IIR4 Rend.: 1,000P- 707

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06432/R 23,040000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,09332 7,09332
Materials:

8,410008,410001,000BG631156IIR4 =xPresa de corrent schuko, de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), de 16 A i 250 V, amb dispositiu
de seguretat incorporat + Tapa per a presa de corrent tipus
schuko amb dispositiu de seguretat MEGA, de color vermell
racing,ref. 18524 + ref. 22724-RB de BJC

u

Subtotal... 8,41000 8,41000

0,106401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,60972
0,780495,00%DESPESES INDIRECTES

16,39021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,95u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, encastat

KG73DTE1 Rend.: 1,000P- 708

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56620/R 26,860000,170A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06432/R 23,040000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,63052 7,63052
Materials:

47,4500047,450001,000BG731182 =xInterruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
per a encastar

u

Subtotal... 47,45000 47,45000

0,114461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,19498
2,759755,00%DESPESES INDIRECTES

57,95473COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,62u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, superficie

KG73DTE2 Rend.: 1,000P- 709

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56620/R 26,860000,170A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06432/R 23,040000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,63052 7,63052
Materials:

54,7500054,750001,000BG73DTE2 =xInt.detect.mov.,tipus
univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu
mitjà,superficie

u

Subtotal... 54,75000 54,75000

0,114461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,49498
3,124755,00%DESPESES INDIRECTES

65,61973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,89u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

KGD1222E Rend.: 1,000P- 710

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25838/R 26,860000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,36832/R 23,040000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,62670 11,62670
Materials:

10,8000010,800001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

u

3,960003,960001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 14,76000 14,76000

0,174401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,56110
1,328065,00%DESPESES INDIRECTES

27,88916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,92u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

KGDZ1102 Rend.: 1,000P- 711

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,76000/R 23,040000,250A013H000 =xAjudant electricistah

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 12,47500 12,47500

Materials:
26,3100026,310001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de

coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment
u

Subtotal... 26,31000 26,31000

0,187131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,97213
1,948615,00%DESPESES INDIRECTES

40,92073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €255,40u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm,
de 23 W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux
lluminós, protecció IP42, no regulable, encastada

KH22LA23 Rend.: 1,000P- 712

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,91200/R 23,040000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

228,04000228,040001,000BH22LA23 =xLlumenera decorativa modular,alumini,175,5x7,8cm,23W
LED,2216lm,IP42,no regulable,col.encast.

u

Subtotal... 228,04000 228,04000

0,224551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 243,23455
12,161735,00%DESPESES INDIRECTES

255,39628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,68u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de
diametre 22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric
no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de
protecció IP 20, col·locat encastat

KH2LSI25 Rend.: 1,000P- 713

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,91200/R 23,040000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

52,1200052,120001,000BH2LSI25 =xDownlight
encast.led,formacirc.,pot=25W,efic.llumin.=82lm/W,equip
elèc.no regulable,aïllam.cl

u

Subtotal... 52,12000 52,12000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 585

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,224551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,31455
3,365735,00%DESPESES INDIRECTES

70,68028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,08u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil
de 33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre
28cm, amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos
policarbonat, amb grau de protecció IP 65, muntat
superficialment en parament vertical

KH32LA21 Rend.: 1,000P- 714

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,60800/R 23,040000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,98000 9,98000
Materials:

212,76000212,760001,000BH32LA21 =xLlumenera aplic, DISANO mod Oblò 2.0 o equivalent amb
leds amb una vida útil de 33000 h, forma circular, 18 W de
potència, de diametre 28cm, amb equip d'encesa inclos,
doble aïllament, cos policarbonat, amb grau de protecció IP
65,munt.superf. param.vert.

u

1,000001,000001,000BHW32000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic,
muntats superficialment

u

Subtotal... 213,76000 213,76000

0,149701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 223,88970
11,194495,00%DESPESES INDIRECTES

235,08418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,05u Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb
xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1
làmpada LED de 18W, muntat superficialment en parament
vertical

KH32LA22 Rend.: 1,000P- 715

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,30400/R 23,040000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,99000 4,99000
Materials:

229,22000229,220001,000BH32LA22 =xLlumenera aplic banyador de paret, LED de 18W, munt.
superf. param. vert.

u

1,000001,000001,000BHW32000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic,
muntats superficialment

u

Subtotal... 230,22000 230,22000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 586

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,074851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,28485
11,764245,00%DESPESES INDIRECTES

247,04909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,99u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

KH61RC9A Rend.: 1,000P- 716

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,91200/R 23,040000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,97000 14,97000
Materials:

86,5900086,590001,000BH61RH9A =xLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

u

3,920003,920001,000BH6ZCR00 =xCaixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

u

Subtotal... 90,51000 90,51000

0,224551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,70455
5,285235,00%DESPESES INDIRECTES

110,98978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,85u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

KH61RH80 Rend.: 1,000P- 717

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,48500 7,48500
Materials:

38,9300038,930001,000BH61RC80 =xLlum d'emergència amb làmpada ledu

Subtotal... 38,93000 38,93000

0,112281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,52728
2,326365,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 587

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,85364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,71u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

KH61RH81 Rend.: 1,000P- 718

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,48500 7,48500
Materials:

38,9300038,930001,000BH61RC80 =xLlum d'emergència amb làmpada ledu
23,6700023,670001,000BH61RC81 =xCaja estanca IP66 IK10. Apta para exteriores bajo cubierta.u

Subtotal... 62,60000 62,60000

0,112281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,19728
3,509865,00%DESPESES INDIRECTES

73,70714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,30u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

KH61RH82 Rend.: 1,000P- 719

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,48500 7,48500
Materials:

38,9300038,930001,000BH61RC80 =xLlum d'emergència amb làmpada ledu
8,040008,040001,000BH61RC82 =xCaja para enrasar blanca. Apta para colocación en

techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera, chapa y
escayola.

u

Subtotal... 46,97000 46,97000

0,112281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,56728
2,728365,00%DESPESES INDIRECTES

57,29564COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 588

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,49u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular
40mm, preu alt, col·locat encastat

KH61RH83 Rend.: 1,000P- 720

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,48500 7,48500
Materials:

62,3900062,390001,000BH61RC83 =xLlum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular
40mm, preu alt, col·locat encastat

u

Subtotal... 62,39000 62,39000

0,112281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,98728
3,499365,00%DESPESES INDIRECTES

73,48664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,49u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular
40mm, preu alt, col·locat encastat

KH61RH84 Rend.: 1,000P- 721

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,48500 7,48500
Materials:

62,3900062,390001,000BH61RC84 =xLlum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular
40mm, preu alt, col·locat encastat

u

Subtotal... 62,39000 62,39000

0,112281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,98728
3,499365,00%DESPESES INDIRECTES

73,48664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,42u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 150 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb carcasa i difusor estancs fabricats en
pilicarbonat, preu alt, col·locat superficial

KH61RH85 Rend.: 1,000P- 722

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 589

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,48500 7,48500
Materials:

72,8000072,800001,000BH61RC85 =xLlum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb
grau de protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 150 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb carcasa i difusor estancs fabricats en
pilicarbonat, preu alt, col·locat superficial

u

Subtotal... 72,80000 72,80000

0,112281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,39728
4,019865,00%DESPESES INDIRECTES

84,41714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,96u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

KH61RH99 Rend.: 1,000P- 723

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,45600/R 23,040000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,48500 7,48500
Materials:

105,70000105,700001,000BH61RC9A =xLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

u

Subtotal... 105,70000 105,70000

0,112281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,29728
5,664865,00%DESPESES INDIRECTES

118,96214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,95u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub
de 8 W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster,
IP-65, muntada superficialment al sostre

KHB1S226 Rend.: 1,000P- 724

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13240/R 26,860000,340A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,83360/R 23,040000,340A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,96600 16,96600

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 590

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

27,3700027,370001,000BHB1S226 =xLlumenera estanca cubeta plàst. 1x8W
LED,polièst.,IP-65,munt.superfic

u

7,450007,450001,000BHB1ST08 =xLàmp. tub LED 8W IRC=80 60cmu
3,150003,150001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs

fluorescents
u

Subtotal... 37,97000 37,97000

0,254491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,19049
2,759525,00%DESPESES INDIRECTES

57,95001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,40u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub
de 28 W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster,
IP-65, muntada superficialment al sostre

KHB1S227 Rend.: 1,000P- 725

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13240/R 26,860000,340A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,83360/R 23,040000,340A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,96600 16,96600
Materials:

40,0500040,050001,000BHB1S227 =xLlumenera estanca cubeta plàst. 1x28W
LED,polièst.,IP-65,munt.superfic

u

14,2500014,250001,000BHB1ST28 =xLàmp. tub LED 28W IRC=80 150cmu
3,150003,150001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs

fluorescents
u

Subtotal... 57,45000 57,45000

0,254491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,67049
3,733525,00%DESPESES INDIRECTES

78,40401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €739,12u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada
superficialment a paret format per:
* 10m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 10m perfil inclinat a 45º
* 10m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 2 font d'alimentació 80W IP66

KHB3LA24 Rend.: 1,000P- 726

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13240/R 26,860000,340A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,83360/R 23,040000,340A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,96600 16,96600
Materials:

686,70000686,700001,000BHB3LA24 =xTira de LED 16W/m IP65 1343lm/mu



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 591

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 686,70000 686,70000

0,254491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 703,92049
35,196025,00%DESPESES INDIRECTES

739,11651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,21u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada
superficialment a paret format per:
* 1,7m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 1,7m perfil inclinat a 45º
* 1,7m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 1 font d'alimentació 80W IP66

KHB5LA25 Rend.: 0,587P- 727

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,43952/R 26,860000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,81261/R 23,040000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,25213 21,25213
Materials:

89,1100089,110001,000BHB5AH51 =xLlumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h,
de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de
potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i
grau de protecció IP65

u

Subtotal... 89,11000 89,11000

0,318781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,68091
5,534055,00%DESPESES INDIRECTES

116,21496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €225,46u Llumenera antivandàlica LED 4,8W IP65 IK10.,alumini.,
45cm

KHNHLA25 Rend.: 1,000P- 728

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,97338/R 26,860000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,12832/R 23,040000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 24,10170 24,10170
Materials:

190,26000190,260001,000BHNHLA25 =xLlumenera antivandàl.,balisa LED 4,8W IP65 IK10.,alumini.,
45cm

u

Subtotal... 190,26000 190,26000

0,361531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 214,72323
10,736165,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 592

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
225,45939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.667,84u Llumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000K placa de
fixació i porta Espanyola, coberta plana i difusor de metacrilat
transparent cilíndric.precablejat, amb equip electromagnètic,
tensió d'alimentació 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lames
negres i sense regulació. lluminàriaClasse I, IP54 en el grup
òptic, IP44 en el grup elèctric i IK10. Acabat estàndard en
Acer Galvanitzat pintat DGCLAS. 

KHNHSL01 Rend.: 1,000P- 729

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,97338/R 26,860000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,12832/R 23,040000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 24,10170 24,10170
Materials:

1.563,960001.563,960001,000BHNHSL01 =xLlumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000KU

Subtotal... 1.563,96000 1.563,96000

0,361531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.588,42323
79,421165,00%DESPESES INDIRECTES

1.667,84439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.923,39u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

KJAB1F11 Rend.: 1,000P- 730

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

147,73000/R 26,860005,500A012J000 =xOficial 1a lampistah
126,72000/R 23,040005,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 274,45000 274,45000
Materials:

1.550,490001.550,490001,000BJAB1F20 =xAcumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà

u

Subtotal... 1.550,49000 1.550,49000

6,861252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.831,80125
91,590065,00%DESPESES INDIRECTES

1.923,39131COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 593

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €127,94u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una
bateria o a un ramal

KJM12407 Rend.: 1,000P- 731

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,15200/R 23,040000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,52400 6,52400
Materials:

115,23000115,230001,000BJM12407 =xComptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a la
bateria o al ramal

u

Subtotal... 115,23000 115,23000

0,097861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,85186
6,092595,00%DESPESES INDIRECTES

127,94445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,41u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs

KK234216 Rend.: 1,000P- 732

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,54600/R 26,860001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
25,37700/R 23,070001,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 54,92300 54,92300
Materials:

69,4100069,410001,000BK234210 =xFiltre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla

u

Subtotal... 69,41000 69,41000

0,823851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,15685
6,257845,00%DESPESES INDIRECTES

131,41469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,90u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs

KK235216 Rend.: 1,000P- 733

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,54600/R 26,860001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
25,37700/R 23,070001,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 54,92300 54,92300
Materials:

97,4900097,490001,000BK235210 =xFiltre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 97,49000 97,49000

0,823851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,23685
7,661845,00%DESPESES INDIRECTES

160,89869COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €170,16u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

KK611190 Rend.: 1,000P- 734

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,54600/R 26,860001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
25,37700/R 23,070001,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 54,92300 54,92300
Materials:

0,470000,470001,000BFY11920 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 2´´, soldat

u

0,420000,420001,000BFYB3942 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

u

105,42000105,420001,000BK611190 =xTija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

u

Subtotal... 106,31000 106,31000

0,823851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,05685
8,102845,00%DESPESES INDIRECTES

170,15969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,61u Subm. i col. de detector de fum òptic, detecció analògica
amb algorismes de processament dels senyals captats pel
detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum
visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i
adreçament manual decádico, disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb aïllador
incorporat. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2. S'inclou base
B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

KM112121 Rend.: 1,000P- 735

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
49,0000049,000001,000BM112121 =xDetector de fum òptic, detecció analògica amb algorismes de

processament dels senyals captats pel detector, per a focs
d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora
funcions de test manual i automàtic i adreçament manual
decádico, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i
sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de
cobertura màx. 60-80 m2. 

u

0,370000,370001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 49,37000 49,37000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,53295
3,076655,00%DESPESES INDIRECTES

64,60960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,18u Sum. i col. de mòdul control direccionable, amb 6 circuits de
sortida en forma de relé. Per a l'activació de portes,
comportes tallafocs, atur d'ascensors, etc S'inclou caixa
plàstica V0 multimódulos SMBW-V0 i pp de material auxiliar
per al seu muntatge.

KM112123 Rend.: 1,000P- 736

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

158,11000158,110001,000BM112123 =xMòdul control direccionable, amb 6 circuits de sortida en
forma de relé. 

u

0,370000,370001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 158,48000 158,48000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 170,64295
8,532155,00%DESPESES INDIRECTES

179,17510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,35u Subm. i col. de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit
d'entrada supervisat per a la monitorització d'equips d'alarma
o de senyals tècniques que disposin de contacte lliure de
tensió. Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led
d'indicació d'estat del mòdul i selector de direcció decàdic
(01-159). Certificat 0786-CPD-20342. S'inclou caixa de
superficie M200SMB i p.p. de material auxiliar de muntatge.

KM112124 Rend.: 1,000P- 737

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 596

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,9000045,900001,000BM112124 =xMòdul monitor direccionable amb 1 circuit d'entrada

supervisat per a la monitorització d'equips d'alarma o de
senyals tècniques que disposin de contacte lliure de tensió. 

u

0,370000,370001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 46,27000 46,27000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,43295
2,921655,00%DESPESES INDIRECTES

61,35460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €368,23u Subm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc
IP55 (sonda catalítica) per a gas Metà. S'inclou mòdul i p.p.
de material auxiliar de muntatge.

KM112125 Rend.: 1,000P- 738

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

338,16000338,160001,000BM112125 =xSubm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc
IP55 (sonda catalítica) per a gas Metà. S'inclou mòdul i p.p.
de material auxiliar de muntatge.

u

0,370000,370001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 338,53000 338,53000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 350,69295
17,534655,00%DESPESES INDIRECTES

368,22760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,68u Sub. i col. de mòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d'
entrada per la supervisió de senyals analògiques de 4-20 mA
procedents de detectors de gasos inflamables o tòxics.
Incorpora direccionament decàdic (1-99) i es connecta
directament al llaç de comunicacions analògiques, ocupant 3
direccions consecutives de detectors. Inclou caixa de plàstic
per a muntatge en superfície. Requereix alimentació auxiliar
de 24 Vcc 22 mA (mòdul) + detector de gas. Dimensions en
mm: 125 (ample) x 85 (alt) x 60 (fons).

Totalment instal·lat, programat i funcionant. S'inclou p.p. de
material auxiliar per al seu muntatge.

KM112126 Rend.: 1,000P- 739

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 597

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
83,3500083,350001,000BM112126 =xMòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d' entrada per la

supervisió de senyals analògiques de 4-20 mA procedents de
detectors de gasos inflamables o tòxics. Incorpora
direccionament decàdic (1-99) i es connecta directament al
llaç de comunicacions analògiques, ocupant 3 direccions
consecutives de detectors. Inclou caixa de plàstic per a
muntatge en superfície. Requereix alimentació auxiliar de 24
Vcc 22 mA (mòdul) + detector de gas. Dimensions en mm:
125 (ample) x 85 (alt) x 60 (fons).

u

0,370000,370001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 83,72000 83,72000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,88295
4,794155,00%DESPESES INDIRECTES

100,67710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,65u Subm. i col. de retenedor per a porta talla-focs de 50
kg/445N. Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de
desbloqueig. L'equip actua quan es deixa d'aplicar la tensió
de 24 Vcc. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

KM112128 Rend.: 1,000P- 740

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

38,5600038,560001,000BM112128 =xRetenedor per a porta talla-focs de 50 kg/445N. Amb placa
ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip
actua quan es deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. 

u

0,370000,370001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 38,93000 38,93000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,09295
2,554655,00%DESPESES INDIRECTES

53,64760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,83u Sum. i col. de detector tèrmic d'alta temperatura 78º,
analògic, per a ambients on existeixen canvis bruscos de
temperatura en certs períodes de temps, amb funcions de
test manual, automàtic i adreçament decádico (01-99), amb
dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per indicador
remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx. 20-30
m2. S'inclou base B501AP i p.p. de material auxiliar de
muntatge.

KM112521 Rend.: 1,000P- 741

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 598

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

53,0200053,020001,000BM112521 =xDetector tèrmic d'alta temperatura 78º, analògic, per a
ambients on existeixen canvis bruscos de temperatura en
certs períodes de temps, amb funcions de test manual,
automàtic i adreçament decádico (01-99), amb dos leds per a
la indicació d'alarma i sortida per indicador remot. Amb
aïllador incorporat. Àrea de cobertura màx. 20-30 m2. 

u

0,370000,370001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 53,39000 53,39000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,55295
3,277655,00%DESPESES INDIRECTES

68,83060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.656,20u Sum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica, de 2
llaços no ampliable. Compleix normativa europea EN-54.
Sistema compacte amb font d'alimentació de 3 A incorporada
i capacitat de 2 llaços de detecció intel · ligent, 4 circuits
d'entrada i sortida configurables i programables i 2 circuits de
24 Vcc per a alimentació d'equips extermos. Inclou els
algorismes AWACS per realitzar la gestió i el control dels
sensors làser VIEW de detecció ultra ràpida. S'inclouen dues
bateries PS-1212 de 12V. 12 Ah, material auxiliar de
muntatge, programació i posada en funcionament.

KM12A047 Rend.: 1,000P- 742

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,60400/R 26,860001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
32,29800/R 23,070001,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 69,90200 69,90200
Materials:

1.505,700001.505,700001,000BM12A041 =xSum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica
NOTIFIER o equivalent ref. ID3002, de 2 llaços no ampliable.
Compleix normativa europea EN-54. Sistema compacte amb
font d'alimentació de 3 A incorporada i capacitat de 2 llaços
de detecció intel · ligent, 4 circuits d'entrada i sortida
configurables i programables i 2 circuits de 24 Vcc per a
alimentació d'equips extermos. Inclou els algorismes AWACS
per realitzar la gestió i el control dels sensors làser VIEW de
detecció ultra ràpida. S'inclouen dues bateries PS-1212 de
12V. 12 Ah, material auxiliar de muntatge, programació i
posada en funcionament.

u

0,680000,680001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 1.506,38000 1.506,38000

1,048531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.577,33053
78,866535,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.656,19706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,53u Sum. i col. de sirena exterior, bitonal òptic-acústica de color
vermell amb rètol de ´´FOC´´, potència de 105 dB,
alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

KM132313 Rend.: 1,000P- 743

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

78,2000078,200001,000BM132313 =xSirena exterior, bitonal òptic-acústica de color vermell amb
rètol de ´´FOC´´, potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC,
330 mA. 

u

0,620000,620001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 78,82000 78,82000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,98295
4,549155,00%DESPESES INDIRECTES

95,53210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,42u Sum. i col. de sirena interior analògica de color vermell. Baix
consum: 5.5 A. 102 dBA. Amb aïllador incorporat. S'inclou
base B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge.

KM132314 Rend.: 1,000P- 744

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

41,9000041,900001,000BM132314 =xSirena interior analògica de color vermell. Baix consum: 5.5
A. 102 dBA. Amb aïllador incorporat. 

u

0,620000,620001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 42,52000 42,52000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,68295
2,734155,00%DESPESES INDIRECTES

57,41710COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,01u Sum. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable
amb tapa per a sistema analògic intel · ligent. Adreçament
simple mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que
permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i
rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície
SR1T i material auxiliar de muntatge.

KM1421D3 Rend.: 1,000P- 745

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44640/R 26,860000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,53680/R 23,070000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

41,8200041,820001,000BM1421D3 =xPolsador d'alarma rearmable direccionable per a sistema
analògic intel · ligent. Adreçament simple mitjançant
interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure
l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament
mitjançant clau. 

u

0,310000,310001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 42,13000 42,13000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,29295
2,714655,00%DESPESES INDIRECTES

57,00760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €415,07u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i
alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma (
polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a
col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge

KM237BBG Rend.: 1,000P- 746

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,29000/R 26,860001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
34,60500/R 23,070001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 74,89500 74,89500
Materials:

318,70000318,700001,000BM237BBG =xBoca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i
alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma (
polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a
col·locar encastada i en posició vertical

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,590000,590001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques

d'incendi
u

Subtotal... 319,29000 319,29000

1,123431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 395,30842
19,765425,00%DESPESES INDIRECTES

415,07385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.068,89u Sum. i Col. de Kit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54
i EN12094. inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base
de muntatge.
S'inclou cable bus d'unió entre els elements de camp i la
central i pp d'accessoris per al seu muntatge. Inclou mitjans
auxiliars.

KM241A2D Rend.: 1,000P- 747

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

134,30000/R 26,860005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
115,35000/R 23,070005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 249,65000 249,65000
Materials:

763,13000763,130001,000BM241A22 =xKit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54 i EN12094.
inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base
de muntatge.

u

1,470001,470001,000BMY24000 =xPart proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

u

Subtotal... 764,60000 764,60000

3,744751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.017,99475
50,899745,00%DESPESES INDIRECTES

1.068,89449COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 602

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.377,37u Subm. i col. de cilindre modular de 80 litres de capacitat
FORCE 500 SEVO SYSTEMS o similar, soldat, amb acabat
RAL 3002, certificat TPED, equipat amb disc de ruptura,
vàlvula de manteniment, tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb
tap de seguretat davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa
pressió UL / FM / CE, amb carcassa de protecció contra
cops. C / NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a
cilindre. connexió NPT
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

KM241A2E Rend.: 1,000P- 748

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,72000/R 26,860002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,14000/R 23,070002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,86000 99,86000
Materials:

2.161,330002.161,330001,000BM241A23 =xCilindre modular de 80 litres de capacitat FORCE 500 SEVO
SYSTEMS o similar, soldat, amb acabat RAL 3002, certificat
TPED, equipat amb disc de ruptura, vàlvula de manteniment,
tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb
tap de seguretat davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa
pressió UL / FM / CE, amb carcassa de protecció contra
cops. C / NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a
cilindre. connexió NPT

u

1,470001,470001,000BMY24000 =xPart proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

u

Subtotal... 2.162,80000 2.162,80000

1,497901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.264,15790
113,207905,00%DESPESES INDIRECTES

2.377,36580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,71u Subm. i col. d'agent extintor carregat i pressuritzat carregat a
fàbrica.
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

KM241A2F Rend.: 1,000P- 749

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

45,5800045,580001,000BM241A24 =xAgent extintor carregat i pressuritzat carregat a fàbrica.u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 603

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,470001,470001,000BMY24000 =xPart proporcional d'elements especials per a

detectors-extintors automàtics
u

Subtotal... 47,05000 47,05000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,71974
2,985995,00%DESPESES INDIRECTES

62,70572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,49u Subm. i col. difusor lateral 180º 1´´
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

KM241A2G Rend.: 1,000P- 750

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

68,2300068,230001,000BM241A25 =xDifusor lateral 180º 1´´ u
1,470001,470001,000BMY24000 =xPart proporcional d'elements especials per a

detectors-extintors automàtics
u

Subtotal... 69,70000 69,70000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,36974
4,118495,00%DESPESES INDIRECTES

86,48822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,55u Subm. i col. difusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

KM241A2H Rend.: 1,000P- 751

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

44,4800044,480001,000BM241A26 =xDifusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.

u

1,470001,470001,000BMY24000 =xPart proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

u

Subtotal... 45,95000 45,95000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,61974
2,930995,00%DESPESES INDIRECTES

61,55072COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 604

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €96,93u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

KM31261K Rend.: 1,000P- 752

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,97200 19,97200
Materials:

37,6000037,600001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

34,1400034,140001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu
0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 72,04000 72,04000

0,299581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,31158
4,615585,00%DESPESES INDIRECTES

96,92716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,36u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

KM31351K Rend.: 1,000P- 753

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74400/R 26,860000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,22800/R 23,070000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,97200 19,97200
Materials:

71,3500071,350001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

34,1400034,140001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu
0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 105,79000 105,79000

0,299581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,06158
6,303085,00%DESPESES INDIRECTES

132,36466COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 605

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,01u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb
sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat
superficialment

KMD1PF11 Rend.: 1,000P- 754

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

29,2400029,240001,000BMD1U142 =xDetector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb
sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02

u

Subtotal... 29,24000 29,24000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,90974
2,095495,00%DESPESES INDIRECTES

44,00522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,42u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge
superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla
de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb
contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat

KMD2PF12 Rend.: 1,000P- 755

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,14500/R 26,860000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,30250/R 23,070000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 37,44750 37,44750
Materials:

6,200006,200001,000BMD2U210 =xContacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge
superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla
de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb
contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN
50131-2-6

u

Subtotal... 6,20000 6,20000

0,561711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,20921
2,210465,00%DESPESES INDIRECTES

46,41967COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 606

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €659,80u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat
de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a
4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena
interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable
mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat,
alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de
12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16
caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1, instal·lada

KMD3PF10 Rend.: 1,000P- 756

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,14000/R 23,070002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 153,58000 153,58000
Materials:

308,84000308,840001,000BMD3U020 =xCentral d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4
particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena
interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable
mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat,
alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1

u

14,7600014,760001,000BMDAU010 =xBateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 Au
148,90000148,900001,000BMDCU110 =xTeclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies

i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat, protecció de
tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable,
grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-3

u

Subtotal... 472,50000 472,50000

2,303701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 628,38370
31,419185,00%DESPESES INDIRECTES

659,80288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,34m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75
mm2, col·locat en tub

KMD62423 Rend.: 1,000P- 757

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,34605/R 23,070000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,74895 0,74895
Materials:

0,514500,490001,050BMD62420 =xConductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2m

Subtotal... 0,51450 0,51450

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27468
0,063735,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 607

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,33842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,28u Pany elèctric de clau tubular, muntat en caixaKMDW100C Rend.: 1,000P- 758
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,99300 4,99300
Materials:

22,8200022,820001,000BMDW100C =xPany elèctric de clau tubular, per a muntar a caixau

Subtotal... 22,82000 22,82000

0,074901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,88789
1,394395,00%DESPESES INDIRECTES

29,28229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €324,66u Kit teclat Components: Placa tecles amb dimensions S1
(145x130 mm.), Caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) I
alimentador ATF-12. , muntada superficialment i posada en
servei

KMDWPF02 Rend.: 1,000P- 759

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83480/R 26,860000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,46050/R 23,070000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,29530 8,29530
Materials:

300,78000300,780001,000BMDWPF02 =xKit teclat u

Subtotal... 300,78000 300,78000

0,124431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 309,19973
15,459995,00%DESPESES INDIRECTES

324,65972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,98u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

KMSB3151 Rend.: 1,000P- 760

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,68600 2,68600
Materials:

3,920003,920001,000BMSB3150 =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

u

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 608

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,92000 3,92000

0,040291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,64629
0,332315,00%DESPESES INDIRECTES
6,97860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,01u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

KN111547 Rend.: 1,000P- 761

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

3,080003,080001,000BN111540 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

u

Subtotal... 3,08000 3,08000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,44203
0,572105,00%DESPESES INDIRECTES

12,01413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,71u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

KN111557 Rend.: 1,000P- 762

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

3,740003,740001,000BN111550 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

u

Subtotal... 3,74000 3,74000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,10203
0,605105,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 609

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,70713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,33u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

KN111567 Rend.: 1,000P- 763

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600
Materials:

5,420005,420001,000BN111560 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

u

Subtotal... 5,42000 5,42000

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,55579
0,777795,00%DESPESES INDIRECTES

16,33358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,47u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

KN111587 Rend.: 1,000P- 764

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

11,5900011,590001,000BN111580 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

u

Subtotal... 11,59000 11,59000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,25974
1,212995,00%DESPESES INDIRECTES

25,47272COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 610

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,13u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

KN314727 Rend.: 1,000P- 765

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

3,190003,190001,000BN314720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt

u

Subtotal... 3,19000 3,19000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,55203
0,577605,00%DESPESES INDIRECTES

12,12963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,14u Subm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033.KN314728 Rend.: 1,000P- 766
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

23,2000023,200001,000BN314721 =xSubm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033.u

Subtotal... 23,20000 23,20000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,56203
1,578105,00%DESPESES INDIRECTES

33,14013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,43u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

KN315727 Rend.: 1,000P- 767

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

4,430004,430001,000BN315720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt

u
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Subtotal... 4,43000 4,43000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,79203
0,639605,00%DESPESES INDIRECTES

13,43163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,32u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

KN316727 Rend.: 1,000P- 768

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600
Materials:

7,310007,310001,000BN316720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt

u

Subtotal... 7,31000 7,31000

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,44579
0,872295,00%DESPESES INDIRECTES

18,31808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,23u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

KN317727 Rend.: 1,000P- 769

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

11,3600011,360001,000BN317720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt

u

Subtotal... 11,36000 11,36000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,02974
1,201495,00%DESPESES INDIRECTES

25,23122COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,50u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

KN318727 Rend.: 1,000P- 770

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

16,3800016,380001,000BN318720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt

u

Subtotal... 16,38000 16,38000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,04974
1,452495,00%DESPESES INDIRECTES

30,50222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,01u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

KN421697 Rend.: 1,000P- 771

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02900/R 26,860000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,46050/R 23,070000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,48950 7,48950
Materials:

22,8800022,880001,000BN421690 =xVàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

u

Subtotal... 22,88000 22,88000

0,112341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,48184
1,524095,00%DESPESES INDIRECTES

32,00593COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €77,67U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA
1/2´´ PN16. KVS 1.6, DP 250 KPA. COS EN LLAUTÓ.
TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER
MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

KN71C101 Rend.: 1,000P- 772

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,14500/R 26,860000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,30250/R 23,070000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 37,44750 37,44750
Materials:

36,5200036,520001,000BN71C101 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA FEMELLA 1/2´´ PN16.
KVS 1,5. DP 250 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE
TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA
D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 15 SM. MARCA:
CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

U

Subtotal... 36,52000 36,52000

COST DIRECTE 73,96750
3,698385,00%DESPESES INDIRECTES

77,66587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,83U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA
3/4´´ PN16. KVS 2,5. DP 100 KPA. COS EN LLAUTÓ.
TENSIÓ DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER
MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

KN71C102 Rend.: 1,000P- 773

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,14500/R 26,860000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,30250/R 23,070000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 37,44750 37,44750
Materials:

40,4900040,490001,000BN71C102 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16.
KVS 2,5. DP 100 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE
TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA
D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 20 SM. MARCA:
CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

U

Subtotal... 40,49000 40,49000
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COST DIRECTE 77,93750
3,896885,00%DESPESES INDIRECTES

81,83438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,27U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA
1´´ PN16. KVS 4. COS DP 100 KPA. EN LLAUTÓ. TENSIÓ
DE TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

KN71C103 Rend.: 1,000P- 774

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,63300/R 26,860001,550A012M000 =xOficial 1a muntadorh
35,75850/R 23,070001,550A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 77,39150 77,39150
Materials:

40,0100040,010001,000BN71C103 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES
TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16.
KVS 4,8. COS DP 60 KPA. EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE
TREBALL 220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA
D' ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VZ3 25 SM. MARCA:
CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

U

Subtotal... 40,01000 40,01000

COST DIRECTE 117,40150
5,870085,00%DESPESES INDIRECTES

123,27158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €574,79U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA SEIENT 3
VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V.
ROSCA FEMELLA 1 1/2´´ PN16. COS EN FOSA G25,
OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR.
PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I
ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC.
MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA:
ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 22 M3/H.
CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA
<0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24
VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG
SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT
65 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC.
SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ.
COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. INCLOS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

KN71C507 Rend.: 1,000P- 775

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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53,98860/R 26,860002,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,37070/R 23,070002,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 100,35930 100,35930
Materials:

447,06000447,060001,000BN71C507 =xVÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR
PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1 1/2´´ PN16.
COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA
ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES
BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10
A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA
DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 22
M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA
<0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24
VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG
SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT
65 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC.
SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ.
COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. MODEL:
VMB6MVB56. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 447,06000 447,06000

COST DIRECTE 547,41930
27,370975,00%DESPESES INDIRECTES

574,79027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,98u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

KN811597 Rend.: 1,000P- 776

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

12,0700012,070001,000BN811590 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 12,07000 12,07000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,73974
1,236995,00%DESPESES INDIRECTES

25,97672COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,60u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

KN8115A7 Rend.: 1,000P- 777

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

16,4700016,470001,000BN8115A0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 16,47000 16,47000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,13974
1,456995,00%DESPESES INDIRECTES

30,59672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,25u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

KN8115B7 Rend.: 1,000P- 778

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,92100/R 23,070000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,97900 14,97900
Materials:

25,0300025,030001,000BN8115B0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 25,03000 25,03000

0,224691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,23368
2,011685,00%DESPESES INDIRECTES

42,24537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,57u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

KN811677 Rend.: 1,000P- 779

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,90920/R 26,860000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,07540/R 23,070000,220A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 10,98460 10,98460

Materials:
4,630004,630001,000BN811670 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 4,63000 4,63000

0,164771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,77937
0,788975,00%DESPESES INDIRECTES

16,56834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,38u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 250 (per a tub de
250 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal ,
cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

KN8L35H4 Rend.: 1,000P- 780

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,68030/R 26,860001,105A012M000 =xOficial 1a muntadorh
25,49235/R 23,070001,105A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 55,17265 55,17265
Materials:

66,2700066,270001,000BN8L35H0 =xVàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 250 (per a tub de
250 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal ,
cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM)

u

Subtotal... 66,27000 66,27000

0,827591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,27024
6,113515,00%DESPESES INDIRECTES

128,38375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,69u Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

KNC11010 Rend.: 1,000P- 781

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83480/R 26,860000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,15260/R 23,070000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,98740 8,98740
Materials:

45,8200045,820001,000BNC11010 =xVàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de
buidat

u
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Subtotal... 45,82000 45,82000

0,134811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,94221
2,747115,00%DESPESES INDIRECTES

57,68932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,38u Valvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

KNC11020 Rend.: 1,000P- 782

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83480/R 26,860000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,15260/R 23,070000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,98740 8,98740
Materials:

51,2400051,240001,000BNC11020 =xVàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

u

Subtotal... 51,24000 51,24000

0,134811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,36221
3,018115,00%DESPESES INDIRECTES

63,38032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,83u Valvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i
Kvs=8,7, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

KNC11030 Rend.: 1,000P- 783

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83480/R 26,860000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,15260/R 23,070000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,98740 8,98740
Materials:

59,2900059,290001,000BNC11030 =xVàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i
Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

u

Subtotal... 59,29000 59,29000

0,134811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,41221
3,420615,00%DESPESES INDIRECTES

71,83282COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €177,85u Valvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

KNC11060 Rend.: 1,000P- 784

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,48800/R 26,860000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,45600/R 23,070000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,94400 39,94400
Materials:

128,84000128,840001,000BNC11060 =xVàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de
buidat

u

Subtotal... 128,84000 128,84000

0,599161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 169,38316
8,469165,00%DESPESES INDIRECTES

177,85232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €770,76u Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica, DN-32. Cos
de bronze, PN-10, connexió roscada i amb via de
recirculació. Temperatura màxima de treball 90 ºC. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

KNC11062 Rend.: 1,000P- 785

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,48800/R 26,860000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,45600/R 23,070000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,94400 39,94400
Materials:

693,51000693,510001,000BNC11062 =xVàlvula mescladora termostàtica TOUR ANDERSSON o
equivalent sèrie TA-MATIC 3400, DN-32. Cos de bronze,
PN-10, connexió roscada i amb via de recirculació. 

u

Subtotal... 693,51000 693,51000

0,599161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 734,05316
36,702665,00%DESPESES INDIRECTES

770,75582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,01u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar
de PN, roscat, muntat superficialment

KNE15304 Rend.: 1,000P- 786

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 620

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,23845 8,23845

Materials:
5,930005,930001,000BNE15300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre

nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 5,93000 5,93000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,29203
0,714605,00%DESPESES INDIRECTES

15,00663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,35u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar
de PN, roscat, muntat superficialment

KNE17304 Rend.: 1,000P- 787

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

15,2800015,280001,000BNE17300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre

u

Subtotal... 15,28000 15,28000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,94974
1,397495,00%DESPESES INDIRECTES

29,34722COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,40u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar
de PN, roscat, muntat superficialment

KNE18304 Rend.: 1,000P- 788

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

20,0900020,090001,000BNE18300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre

u

Subtotal... 20,09000 20,09000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 621

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,75974
1,637995,00%DESPESES INDIRECTES

34,39772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,92u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment

KNE19304 Rend.: 1,000P- 789

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,92100/R 23,070000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,97900 14,97900
Materials:

31,3900031,390001,000BNE19300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 31,39000 31,39000

0,224691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,59368
2,329685,00%DESPESES INDIRECTES

48,92337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,43u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

KNF51627 Rend.: 1,000P- 790

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

3,480003,480001,000BNF51621 =xVàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar,
120°C de temperatura màxima

u

Subtotal... 3,48000 3,48000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,84203
0,592105,00%DESPESES INDIRECTES

12,43413COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 622

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,84u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

KNG1U030 Rend.: 1,000P- 791

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43190/R 26,860000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80655/R 23,070000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,23845 8,23845
Materials:

5,770005,770001,000BNG1U030 =xVàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

u

Subtotal... 5,77000 5,77000

0,123581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,13203
0,706605,00%DESPESES INDIRECTES

14,83863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,10u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

KNG1U050 Rend.: 1,000P- 792

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

35,0400035,040001,000BNG1U050 =xVàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

u

Subtotal... 35,04000 35,04000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,70974
2,385495,00%DESPESES INDIRECTES

50,09522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,49u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

KNG1U060 Rend.: 1,000P- 793

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 623

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
72,5600072,560001,000BNG1U060 =xVàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca

gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

u

Subtotal... 72,56000 72,56000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,22974
4,261495,00%DESPESES INDIRECTES

89,49122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,79u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

KNG1U070 Rend.: 1,000P- 794

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,92100/R 23,070000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,97900 14,97900
Materials:

164,60000164,600001,000BNG1U070 =xVàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

u

Subtotal... 164,60000 164,60000

0,224691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,80368
8,990185,00%DESPESES INDIRECTES

188,79387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,23u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

KNG1U080 Rend.: 1,000P- 795

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,86380/R 26,860000,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,61310/R 23,070000,330A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,47690 16,47690
Materials:

205,40000205,400001,000BNG1U080 =xVàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

u

Subtotal... 205,40000 205,40000

0,247151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 222,12405
11,106205,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 624

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
233,23026COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,46u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas
natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230
V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de
350 mbar, muntada

KNG6A264 Rend.: 1,000P- 796

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40100/R 26,860000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,07450/R 23,070000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,47550 17,47550
Materials:

165,56000165,560001,000BNG6A264 =xElectrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas
natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230
V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de
350 mbar

u

Subtotal... 165,56000 165,56000

0,262131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,29763
9,164885,00%DESPESES INDIRECTES

192,46251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.625,15u Sum. y col. de bomba inline doble de rotor seco.
Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.
Se incluye conexión eléctrica, bridas, juntas, tornillos y
material auxiliar de montaje.

KNL11254 Rend.: 1,000P- 797

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,72000/R 26,860002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,14000/R 23,070002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,86000 99,86000
Materials:

1.446,400001.446,400001,000BNL11254 =xBomba inline doble de rotor seco. Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.

u

Subtotal... 1.446,40000 1.446,40000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 625

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,497901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.547,75790
77,387895,00%DESPESES INDIRECTES

1.625,14580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.009,11u Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec
Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material
auxiliar de muntatge.

KNL11256 Rend.: 1,000P- 798

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,72000/R 26,860002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,14000/R 23,070002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,86000 99,86000
Materials:

1.812,080001.812,080001,000BNL11256 =xSubm. i col. de bomba inline doble de rotor sec WILO Vero
Twin mod. DPL 32/125-1'1/2. Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material
auxiliar de muntatge.

u

Subtotal... 1.812,08000 1.812,08000

1,497901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.913,43790
95,671905,00%DESPESES INDIRECTES

2.009,10980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.562,12u Sum. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb
regulació electrònica.
característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.
S'inclouen brides, juntes, cargols, connexió elèctrica i
material auxiliar de muntatge.

KNL11257 Rend.: 1,000P- 799

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,72000/R 26,860002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 626

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
46,14000/R 23,070002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,86000 99,86000
Materials:

1.386,380001.386,380001,000BNL11257 =xBomba circuladora simple d'alta eficiència amb regulació
electrònica WILO o equivalent mod. YONOS Maxo 45 /
0'5-16. característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.

u

Subtotal... 1.386,38000 1.386,38000

1,497901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.487,73790
74,386905,00%DESPESES INDIRECTES

1.562,12480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.069,07u Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit 
Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de
muntatge. (B-07)

KNL11258 Rend.: 1,000P- 800

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,72000/R 26,860002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,14000/R 23,070002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,86000 99,86000
Materials:

916,80000916,800001,000BNL11258 =xBomba circuladora simple de rotor humit WILO o equivalent
mod. TOP-Z 25/10 EM. Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)

u

Subtotal... 916,80000 916,80000

1,497901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.018,15790
50,907895,00%DESPESES INDIRECTES

1.069,06579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,31u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60),
guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

KP11AG10 Rend.: 1,000P- 801

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 627

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,76000/R 23,040000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,47500 12,47500
Materials:

48,5900048,590001,000BP11AG10 =xAntena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60),
guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA

u

Subtotal... 48,59000 48,59000

0,187131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,25212
3,062615,00%DESPESES INDIRECTES

64,31473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,53u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de
freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i
plàstic ASA, fixada mecànicament

KP11F100 Rend.: 1,000P- 802

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,60800/R 23,040000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,98000 9,98000
Materials:

15,1400015,140001,000BP11F100 =xAntena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de
freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i
plàstic ASA

u

Subtotal... 15,14000 15,14000

0,149701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,26970
1,263495,00%DESPESES INDIRECTES

26,53318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,91u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix,
de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 85 cm de
diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus
univeral de 4 sortides, fixada mecànicament

KP11P3A0 Rend.: 1,000P- 803

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,14500/R 26,860000,750A012H000 =xOficial 1a electricistah
17,28000/R 23,040000,750A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 37,42500 37,42500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 628

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
99,0700099,070001,000BP11P3A0 =xAntena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix,

de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 85 cm de
diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus
univeral de 4 sortides

u

Subtotal... 99,07000 99,07000

0,561381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,05638
6,852825,00%DESPESES INDIRECTES

143,90919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.839,11u Equip de capçalera format per;
* 1 un 549812 T12 ALIMENTACION CONMUTADA 60W
24V-2,5A
* 1 un 508212 T12 AMP. FM 88...108MHz G35dB
Vs114dBƒÊV
* 10 un 5086122121 T12 AMP. TDT 470..862MHz G50dB
Vs125 C21-21
* 1 un 5069 COFRE C/ CERRADURA 648mm 14 MOD T12/
T05
* 1 un 5629 T.0X ALIMENTACION CONMUTADA 120W
24V-5A
* 3 un 563101 T.0X DVBS/ S2- COFDM 
* 1 un 7234 PROGRAMADOR UNIVERSAL 
* 1 un 5072 COFRE C/ CERRADURA 498mm 10 MOD T12/
T05 
* 9 un 4061 CARGA TERMINAL ´´F´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4087 CARGA TERM. ´´EasyF´´ 75Ohm BLOQUEO
DC
* 12 un 4171 CONECTOR ´´F´´ROSCADO C/ JUNTA
(COAX.T100)

KP12TE01 Rend.: 1,000P- 804

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,58000/R 26,860003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
69,12000/R 23,040003,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 149,70000 149,70000
Materials:

2.551,970002.551,970001,000BP12TE01 =xEquip capçalerau

Subtotal... 2.551,97000 2.551,97000

2,245501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.703,91550
135,195775,00%DESPESES INDIRECTES

2.839,11128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,32u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

KP141222 Rend.: 1,000P- 805

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56620/R 26,860000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 629

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,06831/R 23,070000,133A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,63451 7,63451
Materials:

13,5100013,510001,000BP141222 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 13,51000 13,51000

0,114521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,25903
1,062955,00%DESPESES INDIRECTES

22,32198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €303,89u Derivadors format per;
* 1 un 542703 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 21dB
B
* 2 un 542603 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 16dB
A
* 4 un 544402 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 12dB TA
* 1 un 5492 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 6D 16dB TA
* 6 un 544502 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 16dB A

KP15TE02 Rend.: 1,000P- 806

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,58000/R 26,860003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
69,12000/R 23,040003,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 149,70000 149,70000
Materials:

137,47000137,470001,000BP15TE02 =xDerivadors u

Subtotal... 137,47000 137,47000

2,245501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 289,41550
14,470785,00%DESPESES INDIRECTES

303,88627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,56u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les
peces especials de fixació

KP1Z15E0 Rend.: 1,000P- 807

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,48800/R 26,860000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,45600/R 23,070000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,94400 39,94400
Materials:

24,2900024,290001,000BP1ZS15E =xPal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix

u

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 630

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
35,7000035,700001,000BP1ZY140 =xConjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana

un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel suport de
recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat
amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als extrems

u

Subtotal... 59,99000 59,99000

0,599161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,53316
5,026665,00%DESPESES INDIRECTES

105,55982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €358,46u Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs
d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix
reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m de
d'alçària, fixat a una base plana, incloses les peces especials
de fixació

KP1ZB710 Rend.: 1,000P- 808

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,01000/R 26,860003,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
80,74500/R 23,070003,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 174,75500 174,75500
Materials:

118,67000118,670001,000BP1ZSB71 =xTorreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs
d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix
reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m d'alçària

u

45,3400045,340001,000BP1ZYB70 =xConjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana
una torreta de 9 m d'alçària com a màxim, format pel suport
de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat
amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als extrems

u

Subtotal... 164,01000 164,01000

2,621331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 341,38632
17,069325,00%DESPESES INDIRECTES

358,45564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,38u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm
de diàmetre i 1,5 mm de gruix , fixat a la paret, incloses les
peces especials de fixació

KP1ZQ040 Rend.: 1,000P- 809

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,48800/R 26,860000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,45600/R 23,070000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,94400 39,94400
Materials:

10,4900010,490001,000BP1ZSQ04 =xSuport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat de 35 mm
de diàmetre i 1,5 mm de gruix

u

2,660002,660001,000BP1ZYL00 =xConjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret el suportu



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 631

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,15000 13,15000

0,599161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,69316
2,684665,00%DESPESES INDIRECTES

56,37782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.517,54u Sistema de videoporter munt. format per:
* 2 un Kit vídeo digital Visualtech 5H Color Compact S1 1
línia Components: Placa digital Compact T S1 101 amb
mòdul àudio / vídeo Color digital Visualtech 5H, mòdul de
control digital Visualtech 5H, 1 polsador i dimensions S1
(145x130mm), caixa encastar S1 (132x122x40 mm ),
alimentador ATF-98 i 1 monitor Compact Blanc Digital Color
amb mòdul de connexió no Coaxial / Visualtech. VP706101

* 4 un Placa Compact digital T S1 101 ´´Disposa d'una
finestra per a ubicació d'un mòdul d'àudio, àudio / vídeo,
targeter panoràmic o mòdul lector de proximitat. Compatible
amb sistema digital i Visualtech. Distribució 1 columna / 1 fila:
1 polsador. Acabat en alumini. Requereix mòdul de control. ´´
PE421101

* 4 un Caixa d'encastar placa S1 132x122x40 mm PE105511

* 3 un Mòdul àudio / vídeo Color Visualtech 5H placa
Compact ´´Mòdul d'àudio / vídeo compatible amb sistema
digital Visualtech per placa Compact08. Mòdul d'àudio amb
una impedància d'altaveu de 8 ohms, una potència de -86 dB
i una sensibilitat del micròfon de -38 dB (0dB = 1V / 1Pa).
Mòdul de vídeo en color amb un sensor CCD de 1/3 ´´´´, una
resolució de 450 TVL i una sensibilitat de 0,1 LUX. ´´
VP509066

* 1 un Mòdul àudio Visualtech i mòdul control Visualtech 5H
Compa PE509080
 
* 3 un Mòdul de control digital Visualtech Gestiona el
funcionament del sistema: àudio, vídeo, i control de
comunicacions. Element necessari per al funcionament de
les plaques digitals Visualtech F ó FV. PE505021

* 4 un Font d'alimentació ATF-12 S'utilitza com alimentador
principal en instal·lacions de porter analògiques, i com
alimentador auxiliar en instal·lacions digitals / Visualtech, per
donar tensió a les bombetes d'il·luminació dels targeters i els
obreportes del corresponent accés. Muntatge en carril DIN.
PE203005

* 5 un Selector de vídeo Universal SV-U Circuit commutador
de 2 entrades i 1 sortida. Permet seleccionar el senyal de
vídeo de la càmera activa a instal·lacions amb dos accessos
de videoporter. Compatible amb coaxial i parell trenat.

KP22PF98 Rend.: 1,000P- 810

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,09200/R 26,860002,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 632

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
50,75400/R 23,070002,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 109,84600 109,84600
Materials:

1.333,780001.333,780001,000BP22PF98 =xSistema de videoporter, munt.u

Subtotal... 1.333,78000 1.333,78000

1,647691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.445,27369
72,263685,00%DESPESES INDIRECTES

1.517,53737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.904,49u Sistema Pacient-Infermera format per:
* 4 un lloc de control telefon IP 6 linies TFI-161
* 42 un Unitat de llit - 2 botons i 1 connector famella (DIN-8)
LLC-202
* 42 un Pera trucada 1 botó trucada - cable 2m clanc amb
connector mascle (DIN-8) LLC-210
* 8 un CENTRAL MULTI HABITACIÓ IP - 32 entrades /
sortides digitals, 1 port Ethernet i 1 port RS-485 - Muntatge
en carril DIN CHC-120
* 3 un ALIMENTADOR 24V-5A FAC-070
* 1 un Unitat de control Central SRG-120
* 8 un LLICENCIA  CHC-12x SWG-051
* 1 un LICENCIA SERVIDOR - ALCAD NURSE CALL 3.x.x
SWG-100
* 1 un CONFIGURACIO DE SISTEMA A FÀBRICA  IPP-303
* 8 un CONFIGURACIO DE DISPOSITIVO A FÀBRICA
IPP-305
* 4 un Switch (24p no PoE) UBIQUITI US-24-60W UNIFI.
* 7 un UNITAT DE WC - 1 TIRADOR 2M amb sistema
antiestrangulament, 1 Botó de trucada infermera i 1 Botó de
cancel·lació LLC-121
* 1 un CODIFICADOR IP / TRANSMISSOR UHF BUSCA
PAG-010
* 1 un ANTENA UHF OMNIDIRECCIONAL 200W PAG-012
* 3 un BUSCAPERSONAS UHF PAG-020
* 1 un LICENCIA SERVIDOR INTEGRACION
BUSCAPERSONAS - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-180
* 3 un LICENCIA PAGER INTEGRACION
BUSCAPERSONAS - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-185
Col·locat, instal·lat i posada en servei

KP23ALD1 Rend.: 1,000P- 811

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

483,48000/R 26,8600018,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
415,26000/R 23,0700018,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 898,74000 898,74000
Materials:

11.377,7700011.377,770001,000BP23ALD1 =xSistema Pacient-Infermerau

Subtotal... 11.377,77000 11.377,77000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 633

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,481101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.289,99110
614,499555,00%DESPESES INDIRECTES

12.904,49066COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,34m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables
de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub

KP271203 Rend.: 1,000P- 812

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49180/R 26,860000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,99910/R 23,070000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,49090 6,49090
Materials:

2,310002,200001,050BP271200 =xCable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de cables,
de secció 0,51 mm2 cada un

m

Subtotal... 2,31000 2,31000

0,097361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,89826
0,444915,00%DESPESES INDIRECTES
9,34318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €541,77u Amplificador de potència 120W Sortides de 100, 70 V i 8
ohms, entrada de línia balancejada i entrada de 100 V per a
funcionament esclau en línia. col·locat

KP31PF56 Rend.: 1,000P- 813

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

503,30000503,300001,000BP31PF56 =xAmplificador de potència 120W col.u

Subtotal... 503,30000 503,30000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 515,96974
25,798495,00%DESPESES INDIRECTES

541,76822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €511,96u Amplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM.
col·locat

KP31PF62 Rend.: 1,000P- 814

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71500/R 26,860000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 634

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,76750/R 23,070000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48250 12,48250
Materials:

474,91000474,910001,000BP31PF62 =xAmplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM.
col·locat

u

Subtotal... 474,91000 474,91000

0,187241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 487,57974
24,378995,00%DESPESES INDIRECTES

511,95872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.052,30u Controlador 240 W + Micròfon Emergència. Controlador
bàsic de 6 zones ampliables fins a 60. Amplificador de
potència incorporat de 240 W. Possibilitat de difusió de
missatges digitals pregravats. micròfon de emergència en el
panell frontal, 16 nivells de prioritat, inclòs el d'emergència.
Control de volum individual per música a cada zona. Sortides
i entrades de control estàndard i d'emergència. Compleix
Normativa EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation). ´´
col·locat

KP32PF01 Rend.: 1,000P- 815

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

268,60000/R 26,8600010,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
230,70000/R 23,0700010,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 499,30000 499,30000
Materials:

1.447,780001.447,780001,000BP32PF01 =xControlador 240 W + Micròfon Emergènciau

Subtotal... 1.447,78000 1.447,78000

7,489501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.954,56950
97,728475,00%DESPESES INDIRECTES

2.052,29798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,15u Pupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb
micro omnidireccional amb flexo, senyal d'avís tipus
ding-dong, capacitat de donar missatges d'1 a 5 zones de
forma simultània, amb selecció de la zona per teclat numèric,
amb un màxim de 100 zones, display de nombre de zones
trucades, polsador per a enviar missatges amb indicador
lluminós, instal·lat

KP331001 Rend.: 1,000P- 816

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,61400/R 23,070000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,98600 9,98600



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 635

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

173,82000173,820001,000BP331001 =xPupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb
micro omnidireccional amb flexo, senyal d'avís tipus
ding-dong,capacitat de donar missatges d'1 a 5 zones de
forma simultànea, amb selecció de la zona per teclat
numèric, amb un màxim de 100 zones, display de nombre de
zones trucades, polsador per a enviar missatges amb
indicador lluminós

u

Subtotal... 173,82000 173,82000

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,95579
9,197795,00%DESPESES INDIRECTES

193,15358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,63u Altaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta,
potència 3 w (rms), pressió acústica de 91 db a 3w i 1m, de
color blanc, instal·lat encastat al sostre

KP351020 Rend.: 1,000P- 817

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68600/R 26,860000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30700/R 23,070000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,99300 4,99300
Materials:

37,4400037,440001,000BP351020 =xAltaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta,
potència 3 W (rms), pressió acústica de 91 db a 3W i 1m, de
color blanc

u

Subtotal... 37,44000 37,44000

0,074901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,50789
2,125395,00%DESPESES INDIRECTES

44,63329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de
coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en tub

KP413324 Rend.: 1,000P- 818

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 636

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,887400,870001,020BP413320 =xCable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de

coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm

m

Subtotal... 0,88740 0,88740

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64713
0,082365,00%DESPESES INDIRECTES
1,72948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73m Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de
coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

KP415424 Rend.: 1,000P- 819

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34560/R 23,040000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

0,887400,870001,020BP415420 =xCable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de
coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb una impedància de 75 Ohm

m

Subtotal... 0,88740 0,88740

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64713
0,082365,00%DESPESES INDIRECTES
1,72948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,77m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

KP434650 Rend.: 1,000P- 820

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,34605/R 23,070000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,74895 0,74895
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 637

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,924000,880001,050BP434650 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de coure,

de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

m

Subtotal... 0,92400 0,92400

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,68418
0,084215,00%DESPESES INDIRECTES
1,76839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,77m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

KP434A50 Rend.: 1,000P- 821

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,34605/R 23,070000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,74895 0,74895
Materials:

0,924000,880001,050BP434A50 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

m

Subtotal... 0,92400 0,92400

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,68418
0,084215,00%DESPESES INDIRECTES
1,76839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,83u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

KP43C431 Rend.: 1,000P- 822

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80580/R 26,860000,030A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,69210/R 23,070000,030A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,49790 1,49790
Materials:

6,890006,890001,000BP43C430 =xCable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

u

Subtotal... 6,89000 6,89000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 638

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,022471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,41037
0,420525,00%DESPESES INDIRECTES
8,83089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2,
aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

KP49U010 Rend.: 1,000P- 823

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40290/R 26,860000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,34605/R 23,070000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,74895 0,74895
Materials:

0,270000,270001,000BP49U010 =xCable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2,
aïllament plàstic lliure d'halògens

m

Subtotal... 0,27000 0,27000

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,03018
0,051515,00%DESPESES INDIRECTES
1,08169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,01u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà,
encastada

KP7311E2 Rend.: 1,000P- 824

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83480/R 26,860000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,83480 4,83480
Materials:

14,1500014,150001,000BP7311E2 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per
a encastar

u

Subtotal... 14,15000 14,15000

0,072521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,05732
0,952875,00%DESPESES INDIRECTES

20,01019COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 639

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.688,71u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats
d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat
amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat. format per:
* 1 un safata soport
* 6 un panell equipat 24 RJ45 cat6a UTP
* 1 un panell telefonia 50 ports
* 10 un panell guia fuetons frontal
* 1 un regleta 8 presses schuko
* 1 un entrada cables
* 1 un entrada cables ventilació
* 121 un Fuetons RJ-45 Cat. 6A L=2m

KP74RA45 Rend.: 1,000P- 825

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
23,07000/R 23,070001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 49,93000 49,93000
Materials:

2.510,000002.510,000001,000BP74RA45 =xArmari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x600x600mm,1
comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,desmunt.,co

u

Subtotal... 2.510,00000 2.510,00000

0,748951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.560,67895
128,033955,00%DESPESES INDIRECTES

2.688,71290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,68u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma
IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i
WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE
802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

KP7EW100 Rend.: 1,000P- 826

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,44000/R 26,860004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
92,28000/R 23,070004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 199,72000 199,72000
Materials:

135,07000135,070001,000BP7EW100 =xPunt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma
IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i
WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE
802.3 af/at, per a ús interior

u

Subtotal... 135,07000 135,07000

2,995801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 337,78580
16,889295,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 640

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
354,67509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,25u Càmera bullet HDCVI 2MP 1080p 3,6mm IR 30m IPP.
Càmera impermeable. sensor 1/2.7 ´´CMOS IRC25/30ips @
1080p Lente fija 3,6´´. Longitud máx IR 30m 24 leds Alim.
12Vdc interior/exterior. 3 ejes. Distancia transmision hasta
240m cable coaxial RG-59. Dimensiones ø70mmx165mm
S'inclou font d'alimentació 12V i connector BNC CRIMPAR
RG-59

KPA1TL51 Rend.: 1,000P- 827

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,96500 24,96500
Materials:

76,8000076,800001,000BPA1TL51 =xCàmera fixa p/CTTV,B/N, CCD1/3'',res=420
lin,>=0,1lux,(F1.2),C/CS, 230Vac,AES,DC-Iris,muntada

u

Subtotal... 76,80000 76,80000

0,374481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,13948
5,106975,00%DESPESES INDIRECTES

107,24645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,94u Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300
cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades
BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb
suport de sobretaula, instal.lat

KPA6TL20 Rend.: 1,000P- 828

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,37200 5,37200
Materials:

173,54000173,540001,000BPA6TL20 =xMonitor LCD
19'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA

u

Subtotal... 173,54000 173,54000

0,080581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,99258
8,949635,00%DESPESES INDIRECTES

187,94221COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 641

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €345,55u Videogravador Tri-hibrid 4 canals (2 IP) 1080P@25ips 1
HDMI HDCVI S2: soporta vídeo analógico 960H, HDCVI y 2
canales IP (hasta 1080P y 8Mbps a repartir). Grabación a
tiempo real todos los canales en resolución 1080P.
Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales.
Capacidad máxima de hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D
inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI. Backup en
dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web.
Cliente móvil. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS):
Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000
cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7
niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback
sincronizado de 36ch. Dimensiones: 325mm x 255mm x
55mm (Mini 1U) Peso 0.5Kg. Inclou Disc dur SATA de
seguretat 1 Tb i connector BNC CRIMPAR RG-59

KPACTL47 Rend.: 1,000P- 829

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,29000/R 26,860001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 40,29000 40,29000
Materials:

288,20000288,200001,000BPACTL47 =xVideogravador Tri-hibrid 4 canalsu

Subtotal... 288,20000 288,20000

0,604351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 329,09435
16,454725,00%DESPESES INDIRECTES

345,54907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,48ut Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària,
d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de
42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

KQBA1210 Rend.: 1,000P- 830

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66200/R 26,620000,100A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,66200 2,66200
Materials:

87,2800087,280001,000BQBA0144 =xProtecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm
d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de
42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols

u

Subtotal... 87,28000 87,28000

0,039931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,98193
4,499105,00%DESPESES INDIRECTES

94,48103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,24U Subministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a
18 cm, amb arrel nua

KR43L211 Rend.: 1,000P- 831

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 642

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

28,8000028,800001,000BR43AA01 =xSubministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a
18 cm, amb arrel nua

Ut

Subtotal... 28,80000 28,80000

COST DIRECTE 28,80000
1,440005,00%DESPESES INDIRECTES

30,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.039,11u Sum. i col. d'instal·lació de PROTECCIÓ PASSIVA
CONTRA EL FOC de totes les instal·lacions, que inclou:
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades
inflamables i no inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana
de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento
necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120
excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm.
mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics
per a aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.

PAAU9985 Rend.: 1,000P- 832

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

623,76000/R 25,9900024,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
553,68000/R 23,0700024,000A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1.177,44000 1.177,44000
Materials:

3.621,710003.621,710001,000B7DZJS01 =xProteccio pasiva contra el foc
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades
inflamables i no inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana
de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento
necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120
excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm.
mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics
per a aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.

u

Subtotal... 3.621,71000 3.621,71000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 643

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 4.799,15000
239,957505,00%DESPESES INDIRECTES

5.039,10750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.894,85u Subm. i col. de MONITORITZACIÓ (UNITAT TERMINAL
REMOTA (REU)) amb la finalitat d'obtenir informació de
consums d'electricitat i de dades de temperatura i humitat
tant interior com exterior. Els consums es dividiran en
il·luminació, climatització i força. Els equips instal·lats són els
següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus
485. Inclou 6 trafos d'intensitat TC6 400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb
interfície RS485 i modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65)
amb interfície RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
* Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores

PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de Barcelona energia
Inclou posada en marxa.

PAAUANE2 Rend.: 1,000P- 833

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

429,76000/R 26,8600016,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
369,12000/R 23,0700016,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 798,88000 798,88000
Materials:

5.767,640005.767,640001,000BEV3JS01 =xUNITAT TERMINAL REMOTA (REU) amb la finalitat
d'obtenir informació de consums d'electricitat i de dades de
temperatura i humitat tant interior com exterior. Els consums
es dividiran en il·luminació, climatització i força. Els equips
instal·lats són els següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus
485. Inclou 6 trafos d'intensitat TC6 400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb
interfície RS485 i modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65)
amb interfície RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
* Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores

PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de l'Agencia de Energia de Barcelona

u

Subtotal... 5.767,64000 5.767,64000

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 644

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6.566,52000
328,326005,00%DESPESES INDIRECTES

6.894,84600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.673,83UN Subm. i col. de cablejat i canalitzacions secundàries de
control necessari per a tot el control centralitzat format per:
* Cable de 2x1 mm2. per les entrades i sortides digitals.
* Cable de 3x1 apantallat per les entrades i sortides
anal.lògiques.
* Cable de 3x1 ó 2x2 trenat i apantallat per a bus N2.
* Cable RG58 per a bus N1.
* bus bacnet. cable de 2 fils trenat i apantallat tipus belden
9182 o similar topología: bus. model: bus bacnet. marca:
controlli. 
Instal.lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de
pvc corrugat en falsos sostres. es considera l'aprofitament de
safates existents.
S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge, caixes de
derivació, tub de protecció blindat i tot el material necessàri
per el seu correcte funcionament. 

PAAUCA01 Rend.: 1,000P- 834

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3.498,890003.498,890001,000BU24CA01 =xCABLEJATUN

Subtotal... 3.498,89000 3.498,89000

COST DIRECTE 3.498,89000
174,944505,00%DESPESES INDIRECTES

3.673,83450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €361,97UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada de polipropilè PP50. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP40
S'inclou aïllament (gruix segons RITE), pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge.

PAAUCL10 Rend.: 1,000P- 835

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,41657/R 26,860000,4995A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,95157 24,95157
Materials:

319,78000319,780001,000BFC1NJS2 =xCol·lector de distribució construït amb canonada de
polipropile de 50mm. amb 3 entrades / sortides de PP40.
Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge.

u

Subtotal... 319,78000 319,78000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 645

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 344,73157
17,236585,00%DESPESES INDIRECTES

361,96815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €273,77UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada de polipropilè PP32. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP25
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons
RITE), pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de
muntatge.

PAAUCL11 Rend.: 1,000P- 836

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,96500 24,96500
Materials:

235,77000235,770001,000BFC1NJS3 =xCol·lector de distribució construït amb canonada de
polipropile de 32mm. amb 3 entrades / sortides de PP25.
Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge.

u

Subtotal... 235,77000 235,77000

COST DIRECTE 260,73500
13,036755,00%DESPESES INDIRECTES

273,77175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €402,11UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada de polipropilè Cu 40x42. Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons
RITE), pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de
muntatge.

PAAUCL12 Rend.: 1,000P- 837

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,43000/R 26,860000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,53500/R 23,070000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,96500 24,96500
Materials:

358,00000358,000001,000BFC1NJS4 =xcol·lector de de distribució construït amb canonada de
polipropilè Cu 40x42. Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35

u

Subtotal... 358,00000 358,00000

COST DIRECTE 382,96500
19,148255,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
402,11325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.534,28UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada d'acer negre de PP200. Composició: 
- 8 Entrades / Sortides de PP63
S'inclouen aïllament d'acord amb el R.I.T.E. pintura de
protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge.

PAAUCLA8 Rend.: 1,000P- 838

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
23,07000/R 23,070001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 49,93000 49,93000
Materials:

1.411,290001.411,290001,000BFC1NJS1 =xCol·lector de distribució construït amb canonada de
polipropile de 200mm. amb 8 entrades / sortides de PP63.
Aïllat d'acord amb el R.I.T.E. amb pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge.

u

Subtotal... 1.411,29000 1.411,29000

COST DIRECTE 1.461,22000
73,061005,00%DESPESES INDIRECTES

1.534,28100COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 647

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22.141,85pa Partida alçada de cobrament íntegre Seguretat i Salut
segons Estudi de Seguretat i Salut del projecte

PPAUU011
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO COBERTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
410)

101,85016,19 1.648,95

2 K21QUB10 U Desmuntatge i retirada de estructura estenedors i cordes, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 471)

1,00019,66 19,66

3 K21QUB12 U Desmuntatge i retirada, de barana metalica d'accés al badalot
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 472)

1,00015,03 15,03

4 K21QUB13 U Desmuntatge i retirada, de 2 perfils metàl.lics existent en la planta
general de la coberta, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells
pneumatics i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 473)

1,00031,94 31,94

5 K21QUB14 U Enderroc d'escala d'obra d'accés al badalot, mitjançant el repicat
de l'obra, amb martells pneumatics i retirada dels perfil amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 474)

1,000106,45 106,45

6 K21QUB15 U Desmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per maquinaria
ascensor, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics
i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 475)

1,00093,14 93,14

7 K21QUB16 U Tall de caps de perfils metàl.lics de en zona dels ascensor, tall
esmuntatge i retirada, de portics metàl.lics per maquinaria
ascensor, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics
i retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 476)

3,00014,25 42,75

8 K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de
diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 456)

5,0006,48 32,40

9 K2153D61 m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 411)

13,7500,93 12,79

10 K21DU611 ml Desmuntage, acondicionament, transport i gestió de xemeneis i/o
baixants de fibrociment amb amiantdisposant de les mesures
mínimas de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d'exposició al amiant, inclou la p.p. de tramitació del pla especific
per la retirada del fibrociment per l'Agencia Catalana de Residus.
(P - 459)

50,00050,88 2.544,00

11 K21DU620 ut Tramitació del pla especific per la retirada del fibrociment per
l'Agencia Catalana de Residus.   (P - 460)

1,0001.155,00 1.155,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.01 5.702,11

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO TANCAMENT I DIVISORIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21Z2760 ml Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 479)

53,0008,22 435,66

EUR
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2 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
412)

240,0906,71 1.611,00

3 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
413)

433,5418,09 3.507,35

4 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 414)

266,97015,16 4.047,27

5 K2164U12 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat / massis de més de
15 cm de gruix, a mà amb martell trencador manual, o mecànics i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 415)

76,34525,26 1.928,47

6 K21D5811 ml Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 457)

16,8004,05 68,04

7 K21QUE01 u Enderroc de d'escala d'obra d'accés de la Planta S-3 a la Planta
S-2, mitjançant el repicat de l'obra, amb martells pneumatics i
retirada dels perfil amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 477)

1,000665,32 665,32

8 K21DU120 ml Enderroc de calaix d'obra de 80x80 cm, amb revestiment inclòs,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 458)

8,25028,91 238,51

9 E66EUU31 m2 Desmuntatge de mampara existent amb doble panell aglomerat
de 19 mm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

 

 (P - 104)

27,60011,39 314,36

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.02 12.815,98

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21ZP760 M Tall en paviment de 3 a 4 cm de fondària, amb disc de
carborúndum (P - 480)

165,0005,48 904,20

2 E221U002 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzat amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor (P - 20)

52,4589,45 495,73

3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 428)

242,42011,96 2.899,34

4 K219UUN1 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 438)

1.038,6004,63 4.808,72

5 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 430)

30,46013,88 422,78

6 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 429)

30,4605,78 176,06

7 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i 1.120,0001,39 1.556,80

EUR
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càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 431)

8 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 432)

126,0005,53 696,78

9 K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 433)

126,0006,94 874,44

10 K219U101 m2 Enderroc de recrescut existent en dos dels serveis, dutxa in situ,
realitzat amb mitjans manuals i/o martells electrics, deixant la
superficie neta. 
Inclou els mitjans auxiliars, retirada de runa amb mitjans manuals,
transport interior i càrrega manuals sobre camió o contenidor
ubicat en l'exterior de l'edifici. (P - 435)

2,00019,37 38,74

11 K216U785 m2 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de
fins a 0,50 m2 amb mitjans manuals, i/o mecanics de petita
entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar, replanteig
de les bigues de forjat afectades, verificació per part de la DO, i
execució del descarnat del forjat salvant les bigues.

  (P - 417)

25,00019,48 487,00

12 K216U788 m2 Descarnat del forjat per la formació de pasos d'instalacions, de
fins a 1,00 m2 amb mitjans manuals, i/o mecanics de petita
entitat, contemplan el replanteix del calaix a realitzar, replanteig
de les bigues de forjat afectades, verificació per part de la DO, i
execució del descarnat del forjat salvant les bigues.

  (P - 418)

25,00038,96 974,00

13 K219U100 m2 Enderroc de capa de compresió de forjat unidireccional de
formigó armat, de gruix variable, realitzat amb amb compressor i
mitjans manuals, transport interior de runa de forma manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. El enderroc
del forjat es realitzará amb els mitjans adeuats, per tal de evitar la
rotura dels revoltons i la retirada del armat existent.  (P - 434)

1.038,6008,75 9.087,75

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.03 23.422,34

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO REVESTIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K218UR01 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 427)

465,7004,16 1.937,31

2 K218R002 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 424)

306,3404,39 1.344,83

3 K218U003 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 425)

679,5136,48 4.403,24

4 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 423)

915,5205,78 5.291,71

5 K218U410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport existent en la planta
baixa, amb el desmuntatge previ dels equips d'iluminació i acopi a
obra per posterior aprofitament, l'enderroc del cel ras es realitzará
amb mitjans manuals adequats per tal d'evitar el deteriorament
dels revestiments existents en la planta, càrrega manual de la
runa sobre camió o contenidor (P - 426)

183,62012,33 2.264,03

EUR
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6 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 421)

98,5005,78 569,33

7 K2182F01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de
posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 419)

120,4604,86 585,44

8 K2183U10 m2 Arrencada d'aplacat de panells hpl, col.locada sobre enllatat de
fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 422)

171,2505,32 911,05

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.04 17.306,94

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO FUSTERIES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 440)

65,00011,56 751,40

2 K21A3012 ut Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
441)

10,00041,63 416,30

3 K21AU010 u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una
fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 442)

10,0007,98 79,80

4 K21AU015 u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de
dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 443)

10,00013,30 133,00

5 K21AUF11 ut Arrencada de full i bastiment de finestres, inclós part proporcional
de persiana de les que la portin, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. (P - 445)

71,00013,88 985,48

6 K2183971 m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 420)

127,8004,63 591,71

7 K21B2U01 m Arrencada de tub de proteció en finestres ancorat a paret, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
449)

111,6001,16 129,46

8 K21B2011 m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 448)

67,9002,31 156,85

9 K21B2U02 m Arrencada de passamà de fusta i emplafonat fixat a la paret, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
450)

35,9003,47 124,57

10 K21B2U03 m Arrencada de barana de fusta amb doble passamans de fusta,
fixat a estructura del ascensor, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 451)

28,8003,47 99,94

11 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
446)

145,5007,62 1.108,71

12 K21B1012 m Arrencada de barana metàl·lica de 50 a 60 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
447)

40,0004,07 162,80

13 K21BU101 ut Arrencada de porta cancela d'entrada general al edifici de dues
fulles batents i de mides aproximades 380x180 cm, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 452)

1,000141,27 141,27

EUR
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14 K21BU102 ut Desmuntatge i retirada de l'estructura de l'escala d'emergencia,
dels tres nivells, contemplant la retirada d'estructura portant,
(pilars, bigues i zancas), paviment i elements de suport, graons,
plaques d'ancoratges i fixació de lestructura, i tots els elements
que la conforman, deixant la superficie neta, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 453)

1,000415,17 415,17

15 K21AU020 m2 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs,
corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 444)

6,25015,56 97,25

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.05 5.393,71

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO INSTAL.LACIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPAUPS21 Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de fontaneria en
general, inclou el tall de la xarxa de la planta general dels
muntants d'alimentació, desmuntatge d'aparells sanitaris,
desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els
treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs. (P - 342)

1,0001.594,95 1.594,95

2 EPAUPS22 Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat i
iluminació, inclou la desconnexió de la xarxa fins el quadre de
planta, desmuntatge de lluminaries, mecanismes, cablejat,
caneletes, instal.lacions encastades, desviació provisional de la
xarxa si fos necessari, i tots els treballs necessaris per tal de
poder realitzar els treballs.
 (P - 343)

1,0001.843,91 1.843,91

3 EPAUPS23 Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de sanejament,
anulació de les instal.lacions un cop desmuntats els sanitaris,
amb la col.locació de taps adequats als desguas, inclou desviació
provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs
necesaris per tal de poder realitzar els treballs.
 (P - 344)

1,0001.139,25 1.139,25

4 EPAUPS24 Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de
telecomunicacions, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt
de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat, caneletes,
instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de
poder realitzar els treballs.

 (P - 345)

1,000850,08 850,08

5 EPAUPS25 Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions contraincendis,
inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió,
desmuntatge de claus de tall, bies, extintors, pulsadors, detectors,
cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs
necessaris per tal de poder realitzar els treballs.
 (P - 346)

1,0001.253,18 1.253,18

6 EPAUPS27 Ut Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de climatització i
ventilació, inclou la desconnexió de la instal.lació, fins el punt de
connexió, desmuntatge de tubs, equips, reixes, etc, i tots els
treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.
 (P - 347)

1,0001.253,18 1.253,18

7 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
454)

57,0003,24 184,68

8 K21D1020 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans 37,0005,55 205,35

EUR
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manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
455)

9 EPAUPS50 Ut Desconnexió i desmuntatge d'entena, mastil i tirants, inclou la
desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de
mecanismes, cablejat, instal.lacions i connexions, i tots els
treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

 (P - 349)

1,000159,50 159,50

10 EPAUPS5 ut Desconnexió i desmuntatge de radiador existent en planta baixa, i
porterior recolocació i connexionat del element en lloc indicat per
la DO, inclou la reposició de elements material i connexions, i tots
els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs.

 (P - 348)

1,000227,85 227,85

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.06 8.711,93

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO MATERIAL SANITARI07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 463)

14,00018,06 252,84

2 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 462)

18,00016,35 294,30

3 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 466)

3,00014,92 44,76

4 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
465)

1,00014,70 14,70

5 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
464)

1,00025,98 25,98

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.07 632,58

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO EQUIPAMENT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21QU300 u Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 467)

28,0005,78 161,84

2 K21QUB01 ut Desmuntatge i retirada de barra minusvàlid en parament amb 6,0003,47 20,82
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mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 470)

3 K21EAU10 ml Arrencada de tub de xemeneies de xapa de caldera, col·locat
superficialment, inclou el desmuntatge del barret, elemenst de
suport, i peces especials, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 461)

48,00026,61 1.277,28

4 K21QU550 ut Desmuntatge de mobiliari cuina i equipament existent a la cuina,
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 468)

1,000925,07 925,07

5 K21QUU03 ut Desmuntatge de campana extractora de cuina en parament i
equips d'extincio, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 478)

1,000555,04 555,04

6 K21QU551 ut Desmuntatge de neveres formades per panells sandwich, motors,
portes i accesoris, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 469)

1,0001.156,34 1.156,34

CAPÍTULOTOTAL 01.01.01.08 4.096,39

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 44M1UE01 ut Estintolament tipus 1.1, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils UPN-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 32 kg/m, segons procesos d'execució,
en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 4)

20,000514,99 10.299,80

2 44M1UE02 ut Estintolament tipus 1.2, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície

2,000552,96 1.105,92
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anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 5)

3 44M1UE03 ut Estintolament tipus 1.3, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 44,00 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,5 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 6)

1,000576,64 576,64

4 44M1UE04 ut Estintolament tipus 1.4, de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-200 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 50,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,6 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 7)

3,000734,31 2.202,93

5 44M1UE10 ut Estintolament tipus 2.1, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-140 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 32,00 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x180
cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb
soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,8 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 8)

10,000816,00 8.160,00
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6 44M1UE11 ut Estintolament tipus 2.2, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. , segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x275
cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb
soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 2,75 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 9)

5,000936,26 4.681,30

7 44M1UE12 ut Estintolament tipus 2.3, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-180 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 44,00 kg/m., segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160
cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb
soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 10)

2,000864,93 1.729,86

8 44M1UE13 ut Estintolament tipus 2.4, de paret d'obra ceràmica de 30 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-240 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 66,40 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 25x160
cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb
soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,60 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de

1,000985,47 985,47

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

PRESSUPOST Pàg.: 10

fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 11)

9 44M1UE14 ut Estintolament tipus 3.1, de paret d'obra ceràmica de 45 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m, segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 40x120
cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb
soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 12)

4,0001.074,94 4.299,76

10 44M1UE16 ut Estintolament tipus 4.1, de paret d'obra ceràmica de 60 cm de
gruix, formada per:

- 2 perfils upn-160 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 37,60 kg/m. segons procesos
d'execució, en les fases detallades en projecte.
- passadors del diametre 16 mm, al tresbolillo cada 25 cm
- xapa de remat inferior a modo de dintell de dimensions 55x120
cm i de 8 mm de gruix, d'unió entre perfils laminats, col.locat amb
soldadura 
- retacat dels perfils metàl.lics amb morter lleugerament expansiu.
- pas de 1,20 m d'amplària.
- daus de recolzament de formigó estructural ha-25/b/10/i
- apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic
de <= 150 kn de càrrega màxima.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 13)

2,0001.389,14 2.778,28

11 E4435115 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 56)

2.158,2051,83 3.949,52

12 E4415315 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 55)

459,2471,93 886,35

13 E447UU67 kg Subministre i col.locació d'acer s275j0h segons une-en 10219-1,
per a estructura formades per peça simple, en perfils foradats
conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i/o
soldaduras  (P - 58)

2.072,7282,33 4.829,46
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14 K4ZWMB01 ut Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P -
501)

18,00010,20 183,60

15 K4ZWU001 ut Encamisar tpus i. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms
de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a base de
col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part
superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element
existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de
morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres
roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i
volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.
 (P - 502)

25,000236,31 5.907,75

16 K4ZWU0A2 ut Encamisar tpus ii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms
de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a base de
col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part
superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element
existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de
morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres
roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i
volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.
 (P - 505)

2,000375,79 751,58

17 K4ZWU0A3 ut Encamisar tpus iii. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms
de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a base de
col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part
superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element
existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de
morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres
roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i
volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert
trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.
 (P - 506)

1,000449,74 449,74

18 K4ZWU0A4 ut Encamisar tpus iv. reforç de paret ceràmica existent de 15/30 cms
de gruix per augment de càrrega i suport de bigues , a base de
col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en tres cares de
l'element segons detall, inclou fins i tot formació de capitell en part
superior per a suport de bigues. 
-la partida inclou : repicat i sanejat de la superfície de l'element
existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió, farcit de
morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element existent ,
execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de barres
roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella i
volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica segons
indicacions de la d.f. i rebert

2,000286,54 573,08
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trepants amb resina epoxi i en general tot tipus de treballs i
materials auxiliars per deixar l'element acabat segons plànols i
detall.
 (P - 507)

19 K4ZWUU01 ut Subministre i col.locació de barra d'acer corrugat de 12 mm de
diàmetre, i de una longitut de 180 cm, disposada a forma de
reforç de forjat, contemplant la perforació de taladres en les
parets d'obra, col.locació de la barra deixant la meitat de la barra
al mig de la paret i injecció amb d'adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, deixant la barra
fixa i llesta per el formigonat posterior, inclou la col.locació de
separadors i demés elements. (P - 508)

565,0006,45 3.644,25

20 K4ZWUU02 ut Subministre i col.locació de conectors realitzats amb barra d'acer
corrugat de 12 mm de diàmetre, i de una longitud de 130 cm en
forma de U, disposada a forma de roforç de forjat, conteplant la
regata en parets d'obra, realitzat amb precaució, segons detall de
projecte, deixant la barra fixa i llesta per formigonat posterior,
inclou la col.locació de separadors i demés elements.  (P - 509)

304,00010,50 3.192,00

21 4T4DMQCD55 m2 Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm ,
de 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,06 m3 / m2 de formigó
estructural hle - 25 densitat 1400kg / m3 ( el formigonat es
realitzarà respectant els temps d'assecat de resines i ponts d'unió
), preparació de superfície mitjançant raig de sorra per tal d'
obtenir superfícies sòlides i posterior neteja amb aire comprimit ,
connectors a biguetes mitjançant barres de diàmetre 6 mm,
distribuïts segons detall d02 , amb una quantia aproximada de 8
connectors per m2 , units a biguetes en obra mitjançant trepant
previ i injecció de resina epoxica, imprimació en tota la superfície
de pont d'unió fins i tot zona de murs en contacte amb la capa de
compressió i en general tot tipus de treballs, inclou materials
auxiliars necessaris per a deixar estable durant tots els processos
d'intervenció.
Inclou la p.p. de encofrat en zones singulars i en caps de vigueta
per tal de donar continuitat estructural al connector. 

 (P - 17)

919,11522,22 20.422,74

22 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 498)

831,69520,34 16.916,68

23 E451UDB3 ut Formació de daus de formigó HA-25/P/10/IIa, de dimensions
40x40 cm, de 20 cm d'alçada, per suport de pergola de coberta,
amb 4 conectors al forjat en forma de L,  (P - 61)

14,00072,52 1.015,28

24 E4F2UP01 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2, 
inclou la formació de connectors d'ancoratge amb les parets
existents, realitzat amb una barra d'acer corrugat de 10 mm de
diámetre, col.locada amb taladre de 10 cm de fondaria amb
resina epoxica.
La realització de les caldrá respecta les especificacions
d'execució previa als processos d'enderrocs, es seguiran les
indicacions de la DO realitzades durant les visites d'obra.  (P - 76)

34,171297,97 10.181,93

25 K4ZWU005 ut Estintolament per a passos d’instal·lacions TIPUS I, de paret
d'obra ceràmica de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en

16,000107,23 1.715,68
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calent, amb una quantia de 20 kg/m.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents i rebliment del volum restant de fàbrica fins
deixar el parament amb la superfície anivellada; inclós
estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat
segons detalls de projecte. (P - 503)

26 K4ZWU006 ut Estintolament per a dobles passos d’instal·lacions TIPUS II, de
paret d'obra ceràmica de diferents gruixos, formada per:
- 2 perfils upn-80 d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb una quantia de 20 kg/m, per a cada pas.
- retacat dels perfils metàl·lics amb morter lleugerament expansiu.
- amplada forat entre 30/35cms màxim i separació mínima entre
ells 30/35cms.
- Encamisat reforç de paret ceràmica existent entre passos
existent per augment de càrrega i suport de bigues , a base de
col·locació de xapes d'acer s275jr, e = 12mm , en quatre cares de
l'element segons detall. Repicat i sanejat de la superfície de
l'element existent mitjançant sorrejat, aplicació de pont d'unió,
farcit de morter fluid ( > 60mpa ) de l'espai entre xapes i element
existent , execució de passadors ( distribuïts segons detalls ) de
barres roscades diàmetre 20 mm acer 10.9 previ trepant , femella
i volandera, amb parell de collada amb clau dinamométrica
segons indicacions de la d.f. i rebert trepants amb resina epoxica,
i en general tot tipus de treballs i materials auxiliars per deixar
l'element acabat segons plànols i detall.
- enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, i rebliment del volum restant de fàbrica fins
deixar el parament amb la superfície anivellada; inclòs
estintolaments previs de la zona adjacent; totalment acabat
segons detalls de projecte. (P - 504)

10,000284,41 2.844,10

27 E4DAUP10 ml Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de forjat durant el procés
de la retirada de xapa de compresió del forjat existent i/o
formigonat, a 1/3 i a 2/3 del la llum del forjat, a una alçària <= 3 m,
amb sopandas, dormientes i puntals metalics. tot segons
indicacions de la DF. (P - 74)

320,0008,68 2.777,60

CAPÍTULOTOTAL 01.01.02.01 117.061,30

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO PROTECCIÓ AL FOC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D2UIG1 m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de
forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix
adequat i aconseguir una resistència a el foc de 90 minuts
(REI-90 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials,
mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra. (P - 511)

710,38011,30 8.027,29

2 K7D2UIG2 m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de
forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix
adequat i aconseguir una resistència a el foc de 120 minuts

225,28013,32 3.000,73
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(REI-120 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials,
mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra. (P - 512)

3 K7D2UIG3 m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura de
forjat unidireccional mitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a formar un gruix
adequat i aconseguir una resistència a el foc de 180 minuts
(REI-180 ') segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials,
mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra. (P - 513)

25,00019,38 484,50

4 K7D6UIG1 m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en
estructura metálica mitjançant l'aplicació de pintura intumescent,
color blanc, acabat mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola
air-less fins a formar un gruix requerit i aconseguir una resistència
a el foc de 90 minuts (R-90 ') segons exigències de el Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials,
mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra. (P - 515)

97,00042,32 4.105,04

5 K7D6UIG2 m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura en
estructura metálica mitjançant l'aplicació de pintura intumescent,
color blanc, acabat mate, llis segons gruix, aplicada amb pistola
air-less fins a formar un gruix requerit i aconseguir una resistència
a el foc de 120 minuts (R-120 ') segons exigències de el Projecte.

S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials,
mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra. (P - 516)

44,00055,26 2.431,44

6 K7D2UIG6 m2 Formació de protecció passiva contra incendis d'estructures
metál.liques miitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug
blanc trencat, acabat rugós, amb perlita i vermiculita formant un
recobriment incombustible, fins a formar un gruix adequat i
aconseguir una resistència a el foc de 180 minuts (REI-180 ')
segons exigències del Projecte. 
S'inclou la part proporcional de mà d'obra, maquinària, materials,
mitjans auxiliars i protecció dels paraments de l'obra. (P - 514)

10,00021,09 210,90

CAPÍTULOTOTAL 01.01.02.02 18.259,90

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO REFORÇ ESTRUCTURAL03
CAPÍTULO (1) ACTUACIÓ PUNTUAL BIGA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K45RKB10 ut Reparació de superfícies escrostonades en llocs puntuals de les
biguetes de 20 a 30 cm, amb segregacions, escantellades,
erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó,
amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivat d'armadures.
Inclou la p.p. d'encofrat per la formació de base de suport. (P -
499)

44,00057,91 2.548,04

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.02.03.01 2.548,04

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO REFORÇ ESTRUCTURAL03
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CAPÍTULO (1) FORMACIÓ DE NERVIS UNIDIRECCIONALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K214UU01 ml Enderroc d'entrebigat amb intereix existente entre bigues
formigonades ´´in situ´´, amb el replanteig de la zona a
enderrocar, tall dels revoltons amb radial, per tal de evitar danyar
els nervis unidireccionals, repicat i retirada del revoltons, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, muntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
ensassat amb la part inferior del forjat, formación d'ancoratge a
parament vertical amb acer en barres corrugades, amb perforació
i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, armat
del nervi amb armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb armat
segons projecte, i planos de detall, i formigonat amb formigó
lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats
hle-25/b/10/iia, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba,
Inclou el desmuntatge del encofrat, la retirada de la runa, i tots els
elements necesaris fins a deixar la unitat acabada. (P - 409)

70,75067,95 4.807,46

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.02.03.02 4.807,46

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO COBERTA01
CAPÍTULO (1) COBERTA 1 PLANTA TERCERA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z1UC5F m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat de tota
la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació
de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6, col.locació de junta
de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues
amb paraments verticals com a junt de dilatació.  (P - 79)

88,28013,44 1.186,48

2 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a
250 g/m2, col.locada no adherida (P - 141)

88,2802,30 203,04

3 E763UA0L m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una
làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic,
fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta
autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

 (P - 137)

88,28023,10 2.039,27

4 E7B11E10 m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 140)

88,2802,15 189,80

5 E7C2UE08 m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït
(xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa,
resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK,
resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la
superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

 (P - 143)

88,28011,29 996,68

6 E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 139)

88,2802,15 189,80
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7 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 (P - 190)

88,2809,50 838,66

8 E9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 205)

88,2802,61 230,41

9 E9DC1M3F m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 192)

88,28050,44 4.452,84

10 E5ZDUH0D ml Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic
premsat sense esmaltat, col·locada amb morter de ciment 1:6, i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 84)

58,20016,24 945,17

11 E8J9U001 ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació
col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la
xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions,
tot segons projecte. (P - 185)

39,20037,91 1.486,07

12 E5ZH5DJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 87)

3,00042,32 126,96

13 E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat (P -
149)

11,64032,72 380,86

14 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 152)

22,68023,85 540,92

15 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat (P - 181)

22,68015,29 346,78

16 E5ZFUUQN u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització.  (P - 85)

3,00021,07 63,21

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.04.01.01 14.216,95

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO COBERTA01
CAPÍTULO (1) COBERTA 2 COBERTA GENERAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z1UC5F m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat de tota
la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació
de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6, col.locació de junta
de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues
amb paraments verticals com a junt de dilatació.  (P - 79)

129,36013,44 1.738,60

2 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a
250 g/m2, col.locada no adherida (P - 141)

129,3602,30 297,53

3 E763UA0L m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una
làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú

129,36023,10 2.988,22
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sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic,
fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta
autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

 (P - 137)

4 E7B11E10 m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 140)

129,3602,15 278,12

5 E7C2UE08 m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït
(xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa,
resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK,
resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la
superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

 (P - 143)

129,36011,29 1.460,47

6 E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 139)

129,3602,15 278,12

7 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 (P - 190)

129,3609,50 1.228,92

8 E9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 205)

129,3602,61 337,63

9 E9DC1M3F m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 192)

129,36050,44 6.524,92

10 E5ZDUH0D ml Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic
premsat sense esmaltat, col·locada amb morter de ciment 1:6, i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 84)

53,20016,24 863,97

11 E8J9U001 ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació
col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la
xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions,
tot segons projecte. (P - 185)

43,00037,91 1.630,13

12 E5ZH5DJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 87)

2,00042,32 84,64

13 E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat (P -
149)

10,64032,72 348,14

14 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 152)

52,78023,85 1.258,80

15 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat (P - 181)

52,78015,29 807,01

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.04.01.02 20.125,22

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
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CAPÍTULO COBERTA01
CAPÍTULO (1) COBERTA 3 BADALOT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z1UC5F m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat de tota
la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació
de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6, col.locació de junta
de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues
amb paraments verticals com a junt de dilatació.  (P - 79)

27,00013,44 362,88

2 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a
250 g/m2, col.locada no adherida (P - 141)

27,0002,30 62,10

3 E763UA0L m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una
làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic,
fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta
autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

 (P - 137)

27,00023,10 623,70

4 E7B11E10 m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 140)

27,0002,15 58,05

5 E7C2UE08 m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït
(xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa,
resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK,
resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la
superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

 (P - 143)

27,00011,29 304,83

6 E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 139)

27,0002,15 58,05

7 E5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a
32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir (P -
78)

27,0005,15 139,05

8 E5ZD5DC4 Ml Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm
de gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col.locada
amb fixacions mecàniques (P - 83)

16,30019,71 321,27

9 E8J9U001 ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació
col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la
xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions,
tot segons projecte. (P - 185)

2,80037,91 106,15

10 E8J9U002 ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 25 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, col.locada amb fixacions mecàniques (P -
186)

26,20029,88 782,86

11 E5ZH4EN7 ut Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent
(P - 86)

2,00045,15 90,30

12 E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat (P -

5,80032,72 189,78
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149)

13 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 152)

29,00023,85 691,65

14 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat (P - 181)

29,00015,29 443,41

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.04.01.03 4.234,08

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO FUSTERIA ALUMINI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAF4FA01 ut F01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 213)

7,0001.158,79 8.111,53

2 EAF4FA02 ut F01'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 202x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,

10,0001.158,79 11.587,90
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-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 202x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 130x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 202x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 214)

3 EAF4FA03 ut F02.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 215)

4,0001.050,50 4.202,00

4 EAF4FA04 ut F02'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 180x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.

15,0001.050,50 15.757,50
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Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 180x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 216)

5 EAF4FA05 ut F02e.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x125
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 217)

8,000604,74 4.837,92

6 EAF4FA06 ut F02e'.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb
fulles oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 180x125
cm, amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 180x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 108x125 cm.

4,000604,74 2.418,96

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

PRESSUPOST Pàg.: 22

-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 218)

7 EAF4FA07 ut F03.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 166x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 166x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 94x125 cm, amb
caixa superior de persiana superior de 166x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 219)

1,000982,50 982,50

8 EAF4FA08 ut F04.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 130x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla
oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula oscilo-batent
de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm, amb caixa
superior de persiana superior de 130x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la

2,000804,25 1.608,50
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persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 220)

9 EAF4FA09 ut F05.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 130x125 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals amb fulla
oculta, de dimensions totals 130x125 cm, una fula oscilo-batent
de 65x125 cm, i una fulla batent de 65x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 221)

2,000465,82 931,64

10 EAF4FA13 ut F09.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles oscilo-batents de fulla oculta, de
dimensions totals 172x167 cm, amb trencament de pont tèrmic,
color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220,
amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim
segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 172x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 100x125 cm,
amb caixa superior de persiana superior de 172x42 cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.

2,000984,07 1.968,14

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

PRESSUPOST Pàg.: 24

-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 225)

11 EAF4FA14 ut F10.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 100x65 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de una fulla oscilo-batent de
100x65 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 226)

3,000386,44 1.159,32

12 EAF4FA15 ut F11.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 102x120 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles iguals
oscilo-batents de 45x120 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 227)

1,000375,10 375,10

13 EAF4FA16 ut F12.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles
ocultes, de dimensions totals 85x115 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev
com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20

1,000401,49 401,49
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mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 85x115
cm, d'una fulla oscilo-batent.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 228)

14 EAF4FA17 ut F13.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles
ocultes, de dimensions totals 165x100 cm, amb trencament de
pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons
une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev
com a mínim segons une 85.220 o superior segons resultats
d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 165x100
cm, amb dues fulles iguals oscilo-batents de 80x90 cm  cada una.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 229)

1,000478,23 478,23

15 EAF4FA18 ut F14.- submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat de fulles
ocultes, de dimensions totals 74x80 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une
85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 74x80 cm,
amb una fulla oscilo-batents.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcionament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 230)

1,000340,13 340,13

16 EAF4FA19 ut B01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb
persiana motoritzada, amb fulles batents de fulla oculta i fulla fixa,
de dimensions totals 170x227 cm, amb trencament de pont
tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une
85.220, amb segell de qualitat ewa/euras, classificació aev com a
mínim segons une 85.220 o superior segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm

1,0001.252,19 1.252,19
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(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada per els seguents elements:
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals
170x185 cm, una fula batent de 60x185 cm, i una fulla fixa de
110x185 cm, amb caixa superior de persiana superior de 170x42
cm.
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada
lacada del mateix color que la fusteria.
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o
equivalent, amb accionament amb polsador.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la
persiana, necesaris pel acabat i funcinament de la fusteria,
(tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de persiana, guies de la
persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm
de gruix 
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 231)

17 EAF4FA21 ut P01.- Submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria
d'alumini lacat, de dimensions totals 160x220 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de
galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 105x220 cm
amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de 55x220
cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra.

 (P - 233)

1,000841,32 841,32

18 EAF4FA22 ut P02.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria
d'alumini lacat, de dimensions totals 120x250 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de
galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 120x215 cm

1,000893,09 893,09
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amb accionament amb joc de manetes i tarja superior fixa de
120x35 cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 234)

19 EAF4FA23 ut P03.- submistre i col.locació de porta realitzada amb fusteria
d'alumini lacat, de dimensions totals 160x210 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df. dimensions de
galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 33dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una porta d'una fulla batent de 90x210 cm
amb accionament amb joc de manetes i l'altre fulla fixa de 64x210
cm
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 235)

1,000775,49 775,49

20 EC1FU241 m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g=
0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu,
amb una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna incolora de 5 mm de
gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

 (P - 282)

131,30861,49 8.074,13

21 EC1GU201 m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+44.1 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g=
0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu,
amb una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna de seguretat
laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
d'incolor, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

 (P - 284)

12,82283,90 1.075,77

22 EC1FV101 m2 Increment económic per la incorporació de butiral translucid en
vidre Stadip (P - 283)

3,53613,21 46,71

23 EAF4FA30 ut P-RF01.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf,
Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost
per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de 90x210

3,0003.779,74 11.339,22
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cm, i una fulla lateral fixa 30x215 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels
perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a
240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat
homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes
d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de
la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

 (P - 236)

24 EAF4FA31 ut P-RF02.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf,
Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 120x215 cm, compost
per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una fusteria de de dimensions totals
120x215 cm , formada per una porta d'una fulla batent de
110x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels
perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a
240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs de la casa Pyrobel 25 o equivalent, per una
resistencia al foc Ei 60, amb certificat homologat.
Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes
d'acer inoxidable homologats.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE

1,0003.449,28 3.449,28
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segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de
la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

 (P - 237)

25 EAF4FA50 ut P-RF03.- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini rf,
Ei2-60-c5, composició de porta amb frontissa practicable
d'obertura exterior / interior, dimensions 106x215 cm, compost
per perfils d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. 
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
(Um=2,40W/m2k) / aïllament acústic: RAtr = 38dBA /
Permeabilitat a l'aire = Classe 4.
Formada pels seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una fusteria de dimensions totals 106x215
cm , formada per una porta d'una fulla batent de 100x210 cm.
-Marc i fulla tenen una secció de 80 mm. amb un gruix mitjà dels
perfils d'alumini de 2,2 mm. 
-El full i el marc són coplanaris. 
-Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a
240 Kg, de pes màxim per fulla. 
-tapajunts tallats a l'inglete
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-La resistència al foc EI60, mitjançant material aïllant Ei a les
càmeres del perfil, juntes intumescents dilatadores d'efecte
dilatador i paper biosoluble a força de silicats a la zona del vidre.
-Vidre tallafocs Ei, per una resistencia al foc Ei 60, amb certificat
homologat.
-Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats
ignífugues, color gris antracita, per a segellat de juntes i
obertures.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura amb joc de manetes
d'acer inoxidable homologats amb la sèrie subministrats per
STAC. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final
en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per
la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada. 
Inclou la emissio del certificat d'homologació del conjunt Ei60 de
la fusteria i del vidre, un cop muntada e instal-lada.

 (P - 238)

1,0003.126,82 3.126,82

CAPÍTULOTOTAL 01.01.04.02 86.034,88

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO SERRALLERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EABGU037 ut P04.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una
fulla batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral
format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de
guix, porta d'una fulla batent de dimensions 90x205 cm realitzada
bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5

1,000577,00 577,00
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mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de
gruix, col.locada, amb joc de manetes d'alumini, acabat pintat de
tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat
d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de
tancament, manetes i pany amb clau mestra. (P - 208)

2 EABGU038 ut P05.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, de dues
fulles batents, de dimensions totals 135x210 cm, amb marc lateral
format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de
guix, porta de dues fulles batents desiguals, una fulla de 80x205
cm i una fulla 45x205 cm, realitzada bastidor perimetral i interior
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, aplacat per les dues
cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix, col.locada, inclòs
barra antipanic. acabat pintat de tot el conjunt amb una
imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt mate, color a
escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de tancament, manetes i
pany amb clau mestra. (P - 209)

1,000737,02 737,02

3 EABGU039 ut P06.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, d'una
fulla batent, de dimensions totals 90x210 cm, amb marc lateral
format per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de
guix, porta de dimensions 80x205 cm realitzada bastidor
perimetral i interior bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de 2 mm de gruix,
col.locada, inclòs jocs de manetes d'alumini, acabat pintat de tot
el conjunt amb una imprimació fosfatant i dues d'acabat d'esmalt
mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses, mecanismes de
tancament, manetes i pany amb clau mestra. (P - 210)

1,000507,49 507,49

4 EABGU050 ut P07.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per
local de gas, amb reixa de ventilació inferior i superior segons
dimensions de projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla
batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format
per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de
2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini, pany i clau,
acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i
dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de Cia. (P -
211)

1,000595,90 595,90

5 EABGU051 ut P07'.- subministre i col.locació de porta d'acer galvanitzat, per
local de residus, amb reixa de ventilació inferior i superior segons
dimensions de projecte amb lames en forma de Z, d'una fulla
batent, de dimensions totals 100x210 cm, amb marc lateral format
per perfil prefomat de xapa electrozincada de 1,5 mm de guix,
realitzada bastidor perimetral i interior bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, aplacat per les dues cares amb planxes d'acer de
2 mm de gruix, col.locada, inclòs maneta d'alumini, pany i clau,
acabat pintat de tot el conjunt amb una imprimació fosfatant i
dues d'acabat d'esmalt mate, color a escollir, inclòs 4 frontisses,
mecanismes de tancament, manetes i pany amb clau de mestra.
(P - 212)

1,000595,90 595,90

6 E6MEU115 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 202x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,

17,000470,03 7.990,51
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tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 105)

7 E6MEZ015 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 180x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra. (P -
107)

19,000416,80 7.919,20

8 E6MEZ016 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 180x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 108)

12,000398,37 4.780,44

9 E6MEZ017 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 166x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 109)

1,000388,13 388,13

10 E6MEZ018 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament

2,000331,96 663,92
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màxim de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 110)

11 E6MEUZ34 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 130x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 106)

2,000331,96 663,92

12 E6MEZ023 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 172x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.
 (P - 115)

2,000410,66 821,32

13 E6MEZ019 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 100x65 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 111)

3,000234,31 702,93
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14 E6MEZ026 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 102x125 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 118)

1,000273,79 273,79

15 E6MEZ022 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 85x115 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 114)

1,000265,81 265,81

16 E6MEZ028 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 165x100 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 120)

1,000381,31 381,31
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17 E6MEZ029 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 74x80 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 121)

1,000286,81 286,81

18 E6MEZ020 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 170x185 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 112)

1,000549,31 549,31

19 E6MEZ052 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 160x220 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

1,000581,86 581,86

EUR
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 (P - 126)

20 E6MEZ053 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 120x250 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 127)

1,000604,96 604,96

21 E6MEZ054 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 160x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 128)

1,000569,26 569,26

22 E6MEZ055 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

1,000354,27 354,27
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 (P - 129)

23 E6MEZ056 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 135x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 130)

1,000453,50 453,50

24 E6MEZ057 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 90x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 131)

1,000354,27 354,27

25 E6MEZ058 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 100x210 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

2,000370,81 741,62

EUR
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 (P - 132)

26 E6MEZ021 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 113)

3,000446,41 1.339,23

27 E6MEZ024 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 120x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 116)

1,000412,55 412,55

28 E6MEZ050 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 106x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,

1,000378,68 378,68
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tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 124)

29 E6MEZ031 ml Subministre i col·locació de xapa de remat per lindes i escopidor,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80
micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a
escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 500 mm,
amb aïllament, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.
 (P - 123)

101,80037,49 3.816,48

30 KB15UBRR ml Suministre i colocació de barana de vidre laminat per a finestres,
formada per vidre laminat de seguretat de 6+6 mm de gruix, d'una
alçada de 30 cm d'alt, fixada a perfils U20.20.2 d'acer inoxidable
cargolades a bancals de les finestres. Els perfils U incorporen
topall inferior. (P - 517)

97,00057,52 5.579,44

31 E6MEZ063 ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de
100x65 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i
acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar,
inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral.  (P - 135)

3,000254,87 764,61

32 E6MEZ051 ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de
102x120 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i
acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar,
inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral.  (P - 125)

1,000482,45 482,45

33 E6MEZ060 ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de
85x105 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i
acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar,
inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral.  (P - 133)

1,000345,17 345,17

34 E6MEZ061 ut Subministre i col.locació de reixa de tancament de dimensions de
165x100 cm, fabricat amb xapa perforada de 2 mm de gruix i
acabada lacada poliester al forn de 200º amb el ral estandar,
inclou fixacions mecániques ocultes sobre xapa de remat
pertimetral.  (P - 134)

1,000624,47 624,47

CAPÍTULOTOTAL 01.01.04.03 46.103,53

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO PROTECCIONS SOLARS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVDUG01 m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de
gelosia i protecció solar finestres, de secció 95x30 mm,

41,875211,62 8.861,59
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col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer
tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al
compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón
tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a
l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per
fusta exposada ambients cara sur, preparades per anar
col.locades sobre xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida).
tot segons projecte (P - 270)

2 K447XL01 m2 Subministre i col.locació de estructura de suport de la gelosia de
fusta, format per estructura d'acer amb galvanitzat DX51D Z275
MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
realitzat per xapes horitzontals, plegades en forma de L de 2 mm
de gruix, col.locades a un intereix segons projecte, per ancoratge
de la lama de fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les
xapes horitzontals, format per muntants realitzats per tubulars
foradats de 40x40 mm, inclou la formació en taller dels forats per
la futura fixació de les lames de fusta.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat,
lacat al forn i muntat a obra sense soldadura, colocat amb
fixacions mecániques. tot segons projecte

 (P - 483)

41,87599,81 4.179,54

3 EAVDUG02 ut Formació de pergola de fusta de pi de flandes, format per panell
vertical de 155x210 cm i panell horitzontal de 942x162 cm, format
per lames de fusta de pi de flandes de secció 95x30 mm,
col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer
tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al
compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón
tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a
l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per
fusta exposada ambients cara sur, col.locades sobre estructura
de suport amb perfils d'acer laminat en forma de T, fixats a pared
amb placa i fixacions mecániques, inclou cargols de fixacio de la
fusta amb cargols de cap avellanat d'acer inoxidable, peus de
fixació amb el paviment d'acer inoxidable, mecanització de la
fusta per integració de la estructura metálica, tirants de suport de
la pergola i plaques d'ancoratge, tota l'estructura d'acer acabada
pintada amb esmalt sintetic mate, color a escollir. tot segons
projecte. (P - 271)

1,0005.083,94 5.083,94

4 K447XL10 ut Increment económic per formació de registre el l'estructura de la
gelosia de façana per accés a bombers, amb la formació d'una
estructura desmuntable i el tall de la fusta de les lames per
ajustarla al registre, dimensions segons projecte.

 (P - 484)

3,000341,25 1.023,75

CAPÍTULOTOTAL 01.01.04.05 19.148,82

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO REVESTIMENTS EXTERIOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 403)

1.026,9407,61 7.815,01

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 404)

123.232,8000,09 11.090,95

3 47CD6412 m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color A, sistema
d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana
mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une - en
13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files
successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter
monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines
redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius
especials ; i les següents característiques tècniques : adherència
sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència sobre placa d'am >
= 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10,
resistència a flexió > = 2 mpa , resistència a compressió >= 3.5
mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el
revers de compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a
plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle
d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24
hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb espiga
, ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb
certificació eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan
sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i
exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el
revestiment de les plaques aïllants amb base blanc aplicat en
dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de
fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb obertura de
l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència
a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a
elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter
regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc
malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el
morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre
l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal flexible, que
s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim
d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les
següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w
/ m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 >
= 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i
granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la
direcció 

883,59071,18 62.893,94
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fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb
paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
 (P - 14)

4 47CDU010 m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color B, sistema
d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana
mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une - en
13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files
successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter
monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines
redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius
especials ; i les següents característiques tècniques : adherència
sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència sobre placa d'am >
= 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10,
resistència a flexió > = 2 mpa , resistència a compressió >= 3.5
mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el
revers de compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a
plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle
d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24
hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb espiga
, ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb
certificació eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan
sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i
exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el
revestiment de les plaques aïllants amb weber.therm base blanc
aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb
malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb obertura
de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de
resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i
resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de
morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en
fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície
amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per
rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal flexible,
que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim
d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les
següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w
/ m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 >
= 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i
granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la
direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb
paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
 (P - 15)

65,87067,31 4.433,71

5 E83KU101 M2 Subministre i col.locació de revestiment pi de flandes encadellat,
col.locat sobre estructura de rastrells, amb un primer tractament
autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una
classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau

16,290152,46 2.483,57
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amb color i acabat capa de cera repel·lent a l'aigua i amb filtre
ultraviolat per a una major durada del color per fusta exposada
ambients cara sur, preparades per anar col.locades sobre xapa
de suport. tot segons projecte (P - 165)

6 47CDUU02 M2 Revestiment del sistema SATE, color A, sistema d'aïllament
tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 , consistent en: 
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el
revers de compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a
plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle
d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24
hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb
weber.therm espiga , ancoratge de polipropilè i clau
expansionante de niló amb certificació eta -07 / 0291 i valor
d'extracció mínim de 15 dan sobre suport de maó col·locades a
raó de 6 espigues / m2 mínim , incrementant el nombre
d'aquestes en zones elevades i exposades a la succió del vent.
posteriorment es realitzarà el revestiment de les plaques aïllants
amb weber.therm base blanc aplicat en dues mans i acabat llis (
gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 160 , amb obertura de l'entramat 3.5
x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a elongació
3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter regularitzador de 1
- 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc malla de reforç, i
posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el morter
regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre l'acabat ;
estuc fi deformable d'altes prestacions, weber.cal flexible, que
s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim
d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les
següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w
/ m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 >
= 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i
granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la
direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb
paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
 (P - 16)

65,60044,28 2.904,77

CAPÍTULOTOTAL 01.01.04.06 91.621,95

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 TANCAMENTS INTERIORS06
CAPÍTULO RAM DE PALETA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612B51V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 91)

14,95040,17 600,54

2 E614H8AE m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 93)

167,38024,49 4.099,14

3 E612E102 ml Reconstrucció del brancal aristat en l'obertura de balconera, amb
paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm,

45,60044,11 2.011,42

EUR
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per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment cem ii i
additiu inclusor aire/plastificant (P - 92)

4 E5Z2FWKAUN9L m2 Formació de rampa amb solera de supermaó de 500x200x40 mm
ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF , col·locat amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (P -
82)

2,50020,06 50,15

5 K216U771 m2 Repicat del fossat del ascensor per l'adequació a les noves
dimensions de projecte, deixant la superficie de les parets
repicades, segons les exigencies i condicions marcades pel la
DO. inclou la rectificació, tallat i reparació de armadures que
poguin aflorar durant el procés de repicat, (P - 416)

9,60030,32 291,07

CAPÍTULOTOTAL 01.01.06.01 7.052,32

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 TANCAMENTS INTERIORS06
CAPÍTULO TABIQUERIA SECA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E652UP01 m2 CV1.- Formació d'envà (composició 15/70/15), de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (a) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix,
inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació,
execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions
i neteja, completament col.locat i llest per pintar. (P - 97)

324,36042,11 13.658,80

2 E652UP02 m2 CV2.- Formació d'envà (composició 13+13/48/13+13), de plaques
de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 100 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques estàndard (a) de 13 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm
de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar,
anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar. (P
- 98)

410,75051,52 21.161,84

3 E652UP03 m2 CV3.- Formació d'envà Ei-90, (composició 15F+15F/48/15F+15F),
de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques de 15 mm de gruix, tipus
resistent al foc (f), a cada cara, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig
auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta,
pas d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per
pintar. (P - 99)

117,32985,72 10.057,44

4 E652UP04 m2 CV4.- Formació d'envà Ei-180, (composició
13F+13F+13F/70/13F+13F+13F), de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 3 plaques de 13 mm de gruix, resistents al foc (f), a
cada cara del envà, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60
mm de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar,
anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas

67,855117,03 7.941,07
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d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar. (P
- 100)

5 E652UP05 m2 CV5.- Formació de trasdosat (composició 15/48), de plaques de
guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (a) per una cara de 15
mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix,
amb paper kraft, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar,
anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar. (P
- 101)

293,62035,81 10.514,53

6 E7D8UP06 m2 CV6.- Trasdossat autoportant amb resistència a el foc EI 120,
segons UNE-EN 1364-1, sistema Extradossat Independent
Promatect-100 ´´PROMAT´´, de 98 mm de gruix, format per placa
de silicat càlcic tipus tallafoc de 25 mm de gruix, formant per dues
plaques tipus tallafoc de 25 mm de gruix, cargolades directament
a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per
canals horitzontals, sòlidament fixats a terra i a l'sostre i muntants
verticals de 48 mm i 0,6 mm de gruix amb una modulació de 600
mm i amb disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat
de l'parament vertical. Fins i tot fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; pasta per al tractament de juntes i massilla intumescent
Promaseal-A ´´PROMAT´´. El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars tant amb la llosa de l'escala com amb el retall pel
graonat. tot segons projecte. (P - 146)

135,000106,26 14.345,10

7 E83FU010 m2 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa
hidrofuga del mateix gruix. (P - 163)

1.100,9551,45 1.596,38

8 EAQDF010 ut Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer
perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per
parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs
de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral
de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta
multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de
100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i
guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)
 (P - 241)

33,000275,28 9.084,24

9 E84A7855 ut Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm (P - 171) 103,00010,10 1.040,30

10 E83EA482 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 162)

34,45058,40 2.011,88

11 E652UP50 m2 CV3.2..- Formació de trasdossat ei-90, (composició
15F+15F+15F+15F/48), de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària,
4 plaques de 15 mm de gruix, tipus resistent al foc (f), a uns cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix, inclou

5,30081,35 431,16
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tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució
d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i llest per pintar. (P - 103)

12 E652UP4D m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de ciment
Portland de 12,5x1200x2400 mm, o equivalent, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W (P - 102)

35,52046,16 1.639,60

CAPÍTULOTOTAL 01.01.06.02 93.482,34

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 FUSTERIES INTERIORS07
CAPÍTULO PORTES FENOLIQUES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQDPF03 ut PF1.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit
d'obra de dimensions 120x210 cm, de dues fulles batents
enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm i
40x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm
de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes
d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa
de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat,
i cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades
interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per
frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 244)

2,0001.128,57 2.257,14

2 EAQDPF13 ut PF1'.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un
buit d'obra de dimensions 120x210 cm, de dues fulles batents
enrasades amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm i
40x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm
de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes
d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa
de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat,
i cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades
interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per
frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 249)

11,0001.128,57 12.414,27

3 EAQDPF02 ut PF2.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit
d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent enrasada
amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada
amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic
estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector
revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior
de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable,
joc de manetes d'acer inoxidable, sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma

7,000918,57 6.429,99
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perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en
perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 243)

4 EAQDPF12 ut PF2-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un
buit d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent
enrasada per el exterior amb el revestiment, de dimensions de
105x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46
mm de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte
fenòlic 40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes
d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa
de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau
mestrejat, i cilindre de seguretat cantonades rectes i reforçades
interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per
frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 248)

4,000918,57 3.674,28

5 EAQDPF01 ut PF3.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit
d'obra de dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent enrasada
amb el revestiment, de dimensions de 90x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a
les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana
mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes
d'acer inoxidable sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral
amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa,
ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars.
tot segons plànols de projecte. (P - 242)

7,000787,32 5.511,24

6 EAQDPF11 ut PF3-E.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un
buit d'obra de dimensions 100x210 cm, d'una fulla batent
enrasada per l'exterior amb el revestiment, de dimensions de
90x205 cm, realitzada amb panells de compacte fenòlic de 46 mm
de gruix, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic
40x20 mm, revestides a les dues cares amb plaques de
compacte fenòlic estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film
protector revestides de resina de melamina, acabament llis,
reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes
d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable sobre placa
de 180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat,
i cilindre de seguretat; cantonades rectes i reforçades
interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per
frontisses segons normativa, ample de mur variable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 247)

7,000787,32 5.511,24

7 EAQDPF04 ut PF7.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit
d'obra de dimensions 90x210 cm, d'una fulla batent enrasada
amb el revestiment, de dimensions de 80x205 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a
les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana
mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes
d'acer inoxidable, sobre placa de 180x180mm, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat;
cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral

2,000677,07 1.354,14
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amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa,
ample de mur variable. totalment col·locada, en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars.
tot segons plànols de projecte. (P - 245)

8 EAQDPF05 ut PF5.- Subministre, muntatge i col·locació de conjunt de porta
corredissa, per a un forat d'obra de 95x220 cm, format per una
porta corredissa de dimensions 90x225 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a
les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana
mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i
cilindre de seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult amb
doble base per allotjament de rodes amb doble fre, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 246)

32,000608,82 19.482,24

CAPÍTULOTOTAL 01.01.07.01 56.634,54

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 FUSTERIES INTERIORS07
CAPÍTULO SERRALLERIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASAEI07 ut RF1.- subministrament i col·locació de porta telescopica
automàtica de sectorització, per a una resistència a el foc
EI60-c5, de dimensions 130x210 cm,, corredissa de 2 fulles
telescòpiques , de dimensions 70x210 cm cadascuna, retinguda
oberta mitjançant mecanisme electroimant, connectat a el sistema
d'alarma de l'edifici per desbloqueig automàtic, amb tancament
controlat per acció de sistema dels contrapesos, o bé pel propi
pes de la porta (en el cas que porti guies inclinades). Resistència
a el foc testada segons norma UNE-EN 1634-1.
Formada per unes fulles de 78 mm de gruix, fabricada a partir de
panells ajustats en funció de les dimensions de la porta. Panell
compost de doble xapa galvanitzada d'1 mm de gruix, farcit de
llana de roca mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits. El full incorpora un
perfil metàl·lic perimetral en forma d'U
Elements del conjunt formats per carril d'acer galvanitzat amb
gran acabat superficial, per proporcionar una rodament perfecta
dels carros al seu interior, suspensió del full al carril gràcies a
sistema carro + colgadero, sistema totalment regulable mitjançant
femelles, perfils plegats d'acer galvanitzat, contraposats en fulla i
paret, preparats per albergar junta intumescent en tota la longitud,
calaix de contrapesos (enregistrable) i pal de tancament realitzats
en xapa d'acer galvanitzada plegada.
Equipament, electroimant de retenció, amortidor d'impacte final,
amortidor radial de velocitat de tancament, tirador d'obertura /
tancament embotit en el full, cobreix guies, element protector de
carril.
Acabat estàndard full prelacada gris i perfileria galvanitzada,
acabada amb pintura setinada color a escollir per DO,
Totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i
ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. comprovació de mides a l'obra.

1,0001.109,60 1.109,60
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 (P - 260)

2 EASAEI04 ut RF2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles
batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb
escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau
f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla
passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 257)

1,000752,60 752,60

3 EASAEI24 ut RF2.2.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell amb electroiman , homologada ei2 60-c5, de fulles batents
amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada
per dues fulles batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de
48x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres,
color a escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer
electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material
ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i
integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb
escuma de poliuretà ignífuga, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla
passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina

5,000789,35 3.946,75
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repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 265)

4 EASAEI05 ut RF2'.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 136x210 cm, formada per dues fulles
batents desiguals una de 84x205 cm, i l'altre de 48x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5; segellat entre bastiment i porta amb
escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable, cilindre keso perfil europeu mestrejable de grau
f o equivalent, (a decidir per la DO en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla
passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 258)

1,000752,60 752,60

5 EASAEI08 ut RF3.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell , homologada ei2 90-c5, de fulla batent amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada per una fulla
batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de
80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 

2,000558,35 1.116,70
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-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 261)

6 EASAEI28 ut RF3.2- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell amb electroimans, homologada ei2 90-c5, de fulla batent
amb espiells de vidre, per un buit d'obra de 120x210 cm, formada
per una fulla batent de 116x205 cm, acabada pintada lacada amb
un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues
xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja
de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 90-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-electroimans de suport de les portes, connectades a centraleta
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina repregable
inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 267)

2,000600,35 1.200,70

7 EASAEI02 ut RF4.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 100x210 cm, formada per una fulla
batent de 90x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de
80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb

6,000463,85 2.783,10
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molla de recuperació amb escut rodó de d55 mm, 
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 255)

8 EASAEI09 ut RF5.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 90x210 cm, formada per una fulla
batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de
80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. (P
- 262)

2,000448,10 896,20

9 EASAEI06 ut RF6.- Suministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 162x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint
uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-barres antipanic per la part interior en la fulla activa i la fulla
pasiva.
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu.
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm, 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat a la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla

1,0001.283,90 1.283,90
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passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 259)

10 EASAEI01 ut RF7.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell , homologada ei2 60-c5, de fulla batent amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 85x210 cm, formada per una fulla
batent de 80x205 cm, acabada pintada lacada amb un gruix de
80 micres, color a escollir per df, construïda amb dues xapes
d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara intermitja de
material ignífug amb llana mineral i guix, garantint uns nivells
d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.
-topall a terra d'acer inoxidable reforçat, petit material auxiliar
necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 254)

1,000448,10 448,10

11 EASAEI03 ut RF8.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell , homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles
batents desiguals una de 80x205 cm, i l'altre de 40x205 cm,
acabada pintada lacada amb un gruix de 80 micres, color a
escollir per df, construïda amb dues xapes d'acer electrozincat de
0,80 mm de gruix i càmara intermitja de material ignífug amb llana
mineral i guix, garantint uns nivells d'aïllament i integritat per
sobre dels estàndards exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO

1,000735,80 735,80
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en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla
passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 256)

12 EASAEI20 ut RF9.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 160x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 75x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint
uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5, segellat entre bastiment i porta amb
escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm. 
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla
passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 263)

1,0001.294,10 1.294,10

13 EASAEI21 ut RF10.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 170x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 80x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint
uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell

1,0001.378,10 1.378,10
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d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu. 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla
passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.

 (P - 264)

14 EASAEI25 ut RF11.- Subministre i col.locació de porta tallafocs metal·lica amb
espiell, homologada ei2 60-c5, de fulles batents amb espiells de
vidre, per un buit d'obra de 130x210 cm, formada per dues fulles
batents iguals de 65x205 cm, cada una, acabada pintada lacada
amb un gruix de 80 micres, color a escollir per df, construïda amb
dues xapes d'acer electrozincat de 0,80 mm de gruix i càmara
intermitja de material ignífug amb llana mineral i guix, garantint
uns nivells d'aïllament i integritat per sobre dels estàndards
exigits, 
-premarc d'acer galvanitzat fixat al paviment i forjat; 
-marc obert de xapa d'acer galvanitzat de 1,20 mm de gruix;
col·locades amb fixacions mecàniques; 
-espiells amb vidre ei2 60-c5 ; segellat entre bastiment i porta
amb escuma de poliuretà ignífuga, 
-tres frontisses d'acer inoxidable reforçades per fulla, 
-pany i contra pany de cop i clau mestrejada d'embotir al cantell
d'acer inoxidable tipus bmh o equivalent, cilindre keso perfil
europeu mestrejable de grau f o equivalent, (a decidir per la DO
en cas necesari)
-dos escuts circulars de perfil europeu tipus tecosur 811832 o
equivalent, 
-dues manetes d'acer inoxidable de tub rodó de d20 mm amb
molla de recuperació, amb escut rodó de d55 mm.  
-tancaportes aèri d'alumini anoditzat la fulla activa, 
-falleva/passador d'acer inox per d'embotir al cantell de la fulla
passiva, topall a terra d'acer inoxidable reforçat, guillotina
repregable inferior i petit material auxiliar necessari. en perfecte
funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. 
-tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra.
 (P - 266)

1,000735,80 735,80

15 EAM1PV01 ut PV1.- subministre i col.locació de conjunt de tancament de vidre
de dimensions totals 215x275 cm, format per una porta de dues
fulles pivotants 180x220 cm, amb dues tarjes laterals fixes
col.locades sobre un perfil perimetral d'acer inoxidable, de
dimensions 18x220 cm, amb estructura de suport d'acer en la part
superior a forma de dintell ocult, reixa superior d'alumini de
dimensions 215x55 cm, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i
clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil
translúcida per formació de sombrejat de la porta. 
inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i
detalls de projecte, deixant la fusteria totalment col.locada i
acabada. comprovació de mides a obra.

 (P - 239)

1,0001.469,29 1.469,29

16 EAM1PV02 ut PV2.- subministre i col.locació de tancament de vidre de
dimensions totals 160x220 cm, format per una porta de dues
fulles pivotants 80x220 cm cada una, segons planos.
inclou ferratges vidur, amb fre encastat, manetes i pany de cop i
clau mestrejat, tiradors d'acer inoxidable , lamina de vinil
translúcida per formació de sombrejat de la porta. 

1,0001.049,29 1.049,29
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inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i
detalls de projecte, deixant la fusteria totalment col.locada i
acabada. comprovació de mides a obra.

 (P - 240)

17 EB14UI10 ml Subministre i col.locació de tub d'acer inoxidable aisi 304, per
passamans de l'escla, de diàmetre exterior d= 50 mm, 1,5 mm de
gruix, col.locat sobre parament vertical amb pipetes d'acer
inoxidable en forma de ´´l´´, amb pletines i cargols d'acer
inoxidable, el tub seguirà l'inclinció de l'escala i es prolongarà 30
cm en horitzontal quan sigui posible, inclús part proporcional
d'ancoratges i peces especials.  (P - 280)

136,80062,29 8.521,27

18 EB14UPKD ml Subministre i colocació de passamans recte i curvat en trobades
entre passamans, realitzat amb tub foradat d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, amb reforços
d'ancoratge. 

 (P - 281)

27,40051,13 1.400,96

19 EAZPUM30 ut Subministre i col.locació de mecanisme antipànic per a porta
d'evacuació de 2 fulles existent, amb sistema d'accionament
basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist per
porta activa i porta pasiva, homologat segons UNE-EN 1125,
instal·lat, inclou la retirada dels mecanismes actuals de la porta i
la seva adaptació als nous mecanismes.  (P - 274)

2,000206,04 412,08

CAPÍTULOTOTAL 01.01.07.02 31.286,94

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 PAVIMENTS10
CAPÍTULO PAVIMENTS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7C765F2 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de
gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de
19 a 21 db, i una resistència a la compressió > 21 kpa, segellada
amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no
adherida (P - 144)

1.150,9043,96 4.557,58

2 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 (P - 190)

1.150,9049,50 10.933,59

3 E9DC172D m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888) (P - 191)

809,17441,39 33.491,71

4 E9U6UZ07 ml Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color
llis col·locat amb morter adhesiu (P - 201)

538,33015,34 8.257,98

5 E5Z26U01 m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland
amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb additiu
hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P -
81)

146,37612,16 1.779,93

6 E9P1TA02 m2 Subministre i col.locació de paviment vinílic homogeni antilliscant
de 2,5 mm de gruix, antilliscant, amb classificació a l'us clase 3 /
clase c al lliscament segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes
termosegellades en calent, certificació iso 9001 i ecològica iso
14001 i emas, inclou part proporcional de peces especials, tot

146,37653,43 7.820,87
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segons plànols i detalls de projecte. acabat granit multisafe. 
Inclou la part proporcional de retorn de socols en mitja canya,
perfil de transició de de cautxó, i les peces especials per trobada
amb el revestiment. (P - 194)

7 ED51CGDM ut Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de
250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter
per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 ) (P - 288)

33,00064,01 2.112,33

8 E9VZ19AN ml Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:8 (P - 204)

175,50024,47 4.294,49

9 E9V38Q2D ml Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, format per frontal i estesa de vora recta, amb
acabat llis amb estries, preu superior i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat
amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 202)

175,500101,12 17.746,56

10 E9Z6U085 ml Formació de 1 tira antilliscant realitzada amb carborundum
antilliscants, col·locat amb adhesiu sobre peça de graó. (P - 207)

175,5005,83 1.023,17

11 E9U69U10 ut Subministre i col.locació de entornpeu de material sintètic, sorra i
pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 14,30 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter
adhesiu

 (P - 200)

234,00016,51 3.863,34

12 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions
normals, col·locant previament el suport (P - 206)

4,95054,91 271,80

13 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, ha-25/p/10/iia, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
65)

2,000107,61 215,22

14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% pm (P - 369)

234,1901,42 332,55

15 F923U001 m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50
a 70 mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm
per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material (P -
371)

35,12941,81 1.468,74

16 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2, col·locada no
adherida (P - 142)

240,4301,38 331,79

17 E936UUB1 m2 Solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba,
inclou la p.p. de impermeabilització amb morter impermeabilitzant
per penetració capilar capil.lar de 2kg/m2. (P - 189)

240,43030,29 7.282,62

18 F9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:5-5 mm 6x2,2 m
b500t une-en 10080 (P - 378)

240,4302,61 627,52

19 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 148) 266,1809,99 2.659,14

20 E9DC1M3F m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 192)

195,35450,44 9.853,66

21 E7Z1U1D0 ml Formació de canal encastada en solera per recollida de les
aigues d'escorrentia, amb un diametre aproximat de 10 cm, fet
amb morter de ciment 1:6, inclou la p.p. de la embocadura per
connexió amb la xarxa de desguas.  (P - 150)

14,80012,87 190,48

CAPÍTULOTOTAL 01.01.10.10 119.115,07
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 REVESTIMENTS11
CAPÍTULO ARREBOSSAT I ENGUIXATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P -
151)

148,32019,65 2.914,49

2 E81131D2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P -
153)

251,22021,41 5.378,62

3 E81133E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle
(P - 154)

149,62324,54 3.671,75

4 E81133E4 M2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 r (P - 155)

50,00037,33 1.866,50

5 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6
segons la norma une-en 13279-1 (P - 156)

1.043,64511,04 11.521,84

6 E8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6
segons la norma une-en 13279-1 (P - 157)

106,30313,21 1.404,26

7 E8122512 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la
norma une-en 13279-1 (P - 158)

120,46015,99 1.926,16

8 E81Z0402 m Protecció d'aresta amb cantonera de pvc amb cantell rom de 3
mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm (P - 159)

150,0004,12 618,00

9 E81Z5R40 m2 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació
d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular i obra de
fàbrica (P - 160)

106,3033,30 350,80

CAPÍTULOTOTAL 01.01.11.01 29.652,42

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 REVESTIMENTS11
CAPÍTULO TEIXITS I ENRAJOLATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E867UB6C m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada
amb suport de cotó de 0,55 mm de gruix i 350 g/m2 de massa
superficial, amb una classificació al foc B-s1-d0, col·locat adherit
(P - 178)

609,66434,64 21.118,76

2 E8251333 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 161)

304,90023,69 7.223,08

CAPÍTULOTOTAL 01.01.11.02 28.341,84

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
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TÍTULO 4 REVESTIMENTS11
CAPÍTULO APLACATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E867FE01 m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de
parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated ),
acabat ´´Woods´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment
fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat, color a escollir per df,
segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal,
rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria
oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material.
fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons, adhesiu. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especial,
disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons
disseny de df. inclou aplicació de les normes cte. (P - 176)

389,80094,41 36.801,02

2 E867FE02 m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de
parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated )
acabat ´´Larix´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment
fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df,
segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal,
rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria
oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material.
fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons adhesiu. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especialt,
disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons
disseny de df. inclou aplicació de les normes cte. (P - 177)

400,13694,41 37.776,84

CAPÍTULOTOTAL 01.01.11.03 74.577,86

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 REVESTIMENTS11
CAPÍTULO PINTURA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 182)

2.844,0004,88 13.878,72

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 183)

1.145,3865,70 6.528,70

CAPÍTULOTOTAL 01.01.11.05 20.407,42

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 CEL RAS12
CAPÍTULO CEL RAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E844U220 m2 CH1.- Subministre i col.locació de cel ras acústic continu de
plaques de guix laminat, rectilini rodo 8/18 R amb perforació tipus
ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la superfície de
12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma
UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 167)

252,06659,04 14.881,98

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

PRESSUPOST Pàg.: 59

2 E844UCC1 m2 CH2.- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 168)

489,57333,40 16.351,74

3 E844F120 m2 CH2.2.- Formació de faixes perimetrals, de mides a replantejar a
obra, en el cel ras per tal d'ajust del cel ras perforat, realitzat amb
cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 166)

86,58037,24 3.224,24

4 E844UCR6 m2 CH3.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, placa
hidrófuga, amb acabat llis, 600x 600 mm i 15 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format
per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 169)

209,96638,49 8.081,59

5 E844UCR8 m2 CH4.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 15 mm de gruix
amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654 ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm
de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 170)

75,24045,69 3.437,72

6 E84BU081 m2 CH6.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície
llisa de color estàndard , amb cantell recte, de 300 mm d'ample i
de llargada variable fina a 2500 mm, classe d'absorció acústica
sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc
A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat
formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió
col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport
addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors
de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 172)

51,35251,71 2.655,41

7 E84BUK83 m2 CH6.2.- Cel ras registrable de bandes d'acer lacat, amb superfície
perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 300 mm
d'ample i de llargaria variable fins a 2500 mm,, amb vel acústic,
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de
pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport
addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors
de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.

 (P - 173)

10,08057,43 578,89

8 E7D9UA14 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc R-180 format per
plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 (P - 147)

10,00078,02 780,20

9 E83FUU10 ml Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides
segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat de 13 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 164)

109,28027,81 3.039,08
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10 1652TAAI m2 Subministre i col·locació de tabica de plaques de guix laminat
sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària, col.locats cada 40 cm, aplacat amb dues
plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada mecànicament.
inclòs remat perimetral amb perfil metàl·lic, tractament de juntes:
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta
de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès
fins  deixart totalment enllestit per a pintar. (P - 2)

95,32025,87 2.465,93

11 E84ZG1A0 ut Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 175)

47,00057,35 2.695,45

CAPÍTULOTOTAL 01.01.12.04 58.192,23

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 APARELLS SANITARIS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14UU13 ut Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació, inclou el bastidor metàl·lic
regulable, autoportant, d'acer pintat amb polièster, com a suport
de vàter suspès i fluxor, per encastar en mur de fàbrica o en envà
de plaques de guix, de 395 mm d'amplada i 1050 a 1300 mm
d'altura; fins i tot ancoratges, colze de desguàs de 110 mm de
diàmetre i elements de connexió. (P - 315)

23,000547,52 12.592,96

2 EJ13B113 ut Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada
tipus meridian de la casa roca o equivalent, de dimensions
650x530, incló s sifó ampolla d'acer inoxidable, tap amb
cadeneta, suports, complet, instal.lat i provat.
 (P - 314)

24,000207,92 4.990,08

3 EJ23513A ut Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades d'1/2´´ (P - 324)

24,000140,71 3.377,04

4 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 285)

23,04076,43 1.760,95

5 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 329)

17,00097,78 1.662,26

6 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 331)

41,000284,46 11.662,86

7 EJ46U002 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 330)

16,000153,47 2.455,52

8 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 333)

23,00020,28 466,44

9 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions
290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
328)

24,000150,91 3.621,84

10 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça,
de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 327)

24,00079,79 1.914,96
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11 EJ1AKRQQ u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació.  (P - 317)

5,000143,37 716,85

12 EJ1ZUP5D u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt.  (P - 318)

5,00069,85 349,25

13 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada
de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 326)

5,00030,35 151,75

14 EJ46U004 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta
de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 332)

16,000387,97 6.207,52

15 EJ22113A u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 319)

16,00087,91 1.406,56

16 EJ22X930 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica,
preu mitjà (P - 323)

16,0008,86 141,76

17 EJ22R130 u Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà (P - 321)

16,00013,03 208,48

18 EJ229116 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació
encastada, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de d
1/2´´ i sortida de d 1/2´´ (P - 320)

3,00050,93 152,79

19 EJ22U020 u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat,
connectat i provat (P - 322)

3,00028,78 86,34

20 EJ18U21C u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50
cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu
mitjà, encastada a un taulell. (P - 316)

1,000163,86 163,86

21 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de
tub, amb dues entrades de maniguets (P - 325)

1,00092,99 92,99

22 EQ51UU51 m2 Subministre i col.locació de taulell de pedra natural calcària
nacional, de 30 mm de gruix, col·locat sobre suport mural,
estructura de suport i formació de orificis per passos de aigüera i
instal.lacions. (P - 350)

1,200210,80 252,96

TÍTULO 4TOTAL 01.01.15 54.436,02

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 SERRALLERIA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE42U006 ut Suministrament i col·locació de barret de xemeneia de ventilació,
per a cobrir calaix d'obra de xemeneia, de mides 1200x600x600
mm d'acer galvanitzat, acabat lacat amb pintura al forn. tot
segons projecte. 

 (P - 293)

1,000388,33 388,33

2 E5ZZ110X ut Subministre i col.locació d'escala de gat homologada fixada a
parament vertical, per a salvar una alçada de 500 cm, amb dues
potes en barres d'acer galvanitzat de 32 mm de diàmetre, i
graons de la mateixa configuració cada 40 cm. inclou anclatje
amb tacs (P - 88)

2,000526,70 1.053,40

3 E5ZZUE01 ut Formació de estructura de suport de la xemeneia realitzat per una
perfils angulars en les cantonades unides per pletines i
ancoratges a la obra de fabrica del revestiment, acabat amb dues
mans de pintura antioxidant, inclou la fixació a elements portant,

1,000757,61 757,61
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tot segons projecte, (P - 89)

4 EB12UV01 ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada amb
protecció de vidre 6+6 mm, acabada pintada, formada per
passamà superior amb pletina d'acer de secció 50x10 mm, amb
muntants verticals de la mateixa secció, disposats segons planols
de fusteria, i ancorats amb tacs quimics a mur de tancament
perimetral. en els muntants es col.locarà un perfil de 30x20x2 mm
per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària.
tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es
realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams sensers,
evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat
final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams
esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra,  (P - 278)

33,100146,82 4.859,74

5 EB12UV02 ut Subministre i col.locació de porta batent d'acer galvanitzada amb
protecció de vidre 6+6 mm, de dimensions 100 cm d'ample,
acabada pintada, formada per passamà superior amb pletina
d'acer de secció 50x10 mm, amb muntants verticals de la mateixa
secció, disposats segons planols de fusteria, i ancorats amb tacs
quimics a mur de tancament perimetral. en els muntants es
col.locarà un perfil de 30x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, inclou la p.p. de
mecanismes, pany i passador, bisagres, i tpts els elements
necessaris per la seva correcte col.locació. 
Tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es
realitzarà el banys en calent, portant la barana per trams sensers,
evitant en la mesura del posible les soldadures a obra, acabat
final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams
esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra,  (P - 279)

1,000582,57 582,57

TÍTULO 4TOTAL 01.01.20 7.641,65

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) ESCOMESES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG1Y1110 u Muntatge i desmuntatge de caixa general de protecció de 160 A
per a canvi d'emplaçament, no inclou connexionat per la
companyia subministradora (P - 669)

1,000190,27 190,27

2 KG1Y2010 u Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi
d'emplaçament (P - 670)

1,00040,90 40,90

3 KG11CA32 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
, de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment (P - 654)

1,000175,31 175,31

4 KG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 679)

60,0004,27 256,20

5 KDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 521)

1,00062,41 62,41

6 KDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 523)

1,00071,52 71,52
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7 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 698)

20,00012,19 243,80

8 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -
711)

1,00040,92 40,92

9 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 710)

3,00027,89 83,67

10 KG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip
de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre
80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial,
col·locat superficialment (P - 668)

1,000540,22 540,22

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.01.01 1.705,22

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) QUADRES ELECTRICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG1AQ001 u Quadre general de distribució QGD format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 658)

1,00014.756,13 14.756,13

2 KG1AQ0S1 u Subquadre de distribució SQ-SC format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 660)

1,0004.046,28 4.046,28

3 KG1AQ0S2 u Subquadre de distribució SQ-PS3 format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:

1,0001.583,65 1.583,65
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Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 661)

4 KG1AQ0S4 u Subquadre de distribució SQ-PS1 format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 663)

1,0001.987,96 1.987,96

5 KG1AQ0S5 u Subquadre de distribució SQ-P1 format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 664)

1,0001.963,60 1.963,60

6 KG1AQ0S6 u Subquadre de distribució SQ-P2 format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 665)

1,0002.009,12 2.009,12

7 KG1AQ0S7 u Subquadre de distribució SQ-P3 format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 666)

1,0001.899,10 1.899,10

8 KG1AQ0S8 u Subquadre de distribució SQ-PC format per armari metàlic, amb
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran
totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 667)

1,0002.948,10 2.948,10
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9 KG1AQ0S3 u Subquadre de distribució SQ-CU-PS2 format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 662)

1,0007.692,17 7.692,17

10 KG1AQ0B3 u Subquadre de distribució SQ-BU-PS2 format per armari metàlic,
amb protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificados de cada elemet i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà la envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 659)

1,0004.103,08 4.103,08

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.01.02 42.989,19

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) SAFATES I LINIES PRINCIPALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG2C2F440000 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref.
66150 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66152 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66  (P - 681)

268,00040,17 10.765,56

2 KG3124C6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x 95/ 50
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 689)

25,00038,12 953,00

3 KG3126A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 695)

5,00039,77 198,85

4 KG312686 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 694)

103,00015,41 1.587,23

5 KG312666 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 693)

321,0007,53 2.417,13

6 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

221,0002,10 464,10

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.01.03 16.385,87
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 ZONES COMUNS ESCALES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

656,0002,10 1.377,60

2 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

684,0001,19 813,96

3 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

228,0001,52 346,56

4 KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 655)

20,0006,69 133,80

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.01 2.671,92

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 SALA CALDERES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

192,0002,10 403,20

2 KG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 690)

180,0002,71 487,80

3 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

18,0002,56 46,08

4 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

36,0001,19 42,84

5 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

30,0001,50 45,00

6 KG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de

12,0002,98 35,76
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2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 671)

7 KG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 672)

6,0003,29 19,74

8 KG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 673)

40,0004,29 171,60

9 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

10,00018,15 181,50

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.02 1.433,52

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 303

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

83,0002,10 174,30

2 KG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 692)

25,0006,04 151,00

3 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

76,0002,56 194,56

4 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

177,0001,19 210,63

5 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

90,0001,50 135,00

6 KG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 671)

64,0002,98 190,72

7 KG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 672)

18,0003,29 59,22

8 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

17,00018,15 308,55

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.03 1.423,98

OBRA OBRA RESIDENCIA01
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CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 2 CUINA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

492,0002,10 1.033,20

2 KG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 690)

90,0002,71 243,90

3 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

172,0002,56 440,32

4 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

753,0001,19 896,07

5 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

855,0001,50 1.282,50

6 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

291,0001,52 442,32

7 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

171,0001,73 295,83

8 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

35,00018,15 635,25

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.04 5.269,39

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 2 BUGADERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

30,0002,10 63,00

2 KG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 691)

72,0003,58 257,76
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3 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

36,0002,56 92,16

4 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

132,0001,19 157,08

5 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

135,0001,50 202,50

6 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

34,0001,52 51,68

7 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

27,0001,73 46,71

8 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

5,00018,15 90,75

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.05 961,64

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 106

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

276,0002,10 579,60

2 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

240,0002,56 614,40

3 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

1.242,0001,19 1.477,98

4 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

720,0001,50 1.080,00

5 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

459,0001,52 697,68

6 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa

144,0001,73 249,12
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emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

7 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

45,00018,15 816,75

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.06 5.515,53

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA BAIXA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

54,0002,10 113,40

2 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

465,0001,19 553,35

3 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

30,0001,50 45,00

4 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

100,0001,52 152,00

5 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

6,0001,73 10,38

6 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

18,00018,15 326,70

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.07 1.200,83

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA PRIMERA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

330,0002,10 693,00

2 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

312,0002,56 798,72
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3 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

1.386,0001,19 1.649,34

4 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

1.110,0001,50 1.665,00

5 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

552,0001,52 839,04

6 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

222,0001,73 384,06

7 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

56,00018,15 1.016,40

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.08 7.045,56

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA SEGONA09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

330,0002,10 693,00

2 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

312,0002,56 798,72

3 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

1.290,0001,19 1.535,10

4 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

1.080,0001,50 1.620,00

5 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

510,0001,52 775,20

6 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

216,0001,73 373,68

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

PRESSUPOST Pàg.: 72

7 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

53,00018,15 961,95

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.09 6.757,65

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA TERCERA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

330,0002,10 693,00

2 KG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 686)

264,0002,56 675,84

3 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

882,0001,19 1.049,58

4 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

615,0001,50 922,50

5 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

339,0001,52 515,28

6 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

123,0001,73 212,79

7 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

33,00018,15 598,95

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.10 4.667,94

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS INTERIORS04
TITOL 6 PLANTA COBERTA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 685)

1.152,0002,10 2.419,20

2 KG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2,

132,0002,71 357,72
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amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 690)

3 KG312364 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 688)

24,0005,75 138,00

4 KG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 696)

73,0001,19 86,87

5 KG315134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 697)

60,0001,50 90,00

6 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

26,0001,52 39,52

7 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

12,0001,73 20,76

8 KG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 673)

15,0004,29 64,35

9 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

6,00018,15 108,90

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.04.11 3.325,32

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) INSTAL·LACIONS EXTERIORS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 687)

317,0004,58 1.451,86

2 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 698)

55,00012,19 670,45

3 KG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 678)

78,0002,38 185,64

4 KDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 521)

2,00062,41 124,82

5 KDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 523)

2,00071,52 143,04

6 KG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, 14,0005,11 71,54
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resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 680)

7 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

4,00018,15 72,60

8 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 710)

4,00027,89 111,56

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.01.05 2.831,51

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 301

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KHB1S227 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 28
W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster, IP-65,
muntada superficialment al sostre (P - 725)

12,00078,40 940,80

2 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament
vertical
 (P - 714)

4,000235,08 940,32

3 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

4,00048,85 195,40

4 KH61RH81 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 718)

7,00073,71 515,97

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.01 2.592,49

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament
vertical
 (P - 714)

4,000235,08 940,32

2 KH2LSI25 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de diametre
22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20,
col·locat encastat (P - 713)

48,00070,68 3.392,64

3 KH22LA23 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23
W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós,

6,000255,40 1.532,40
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protecció IP42, no regulable, encastada (P - 712)

4 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

4,00048,85 195,40

5 KH61RH81 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 718)

16,00073,71 1.179,36

6 KH61RH82 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 719)

2,00057,30 114,60

7 KH61RH83 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 720)

5,00073,49 367,45

8 KH61RH84 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 721)

1,00073,49 73,49

9 KH61RH85 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
150 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb carcasa i
difusor estancs fabricats en pilicarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 722)

1,00084,42 84,42

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.02 7.880,08

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 103

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KHB1S226 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 8
W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster, IP-65,
muntada superficialment al sostre (P - 724)

2,00057,95 115,90

2 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament
vertical
 (P - 714)

11,000235,08 2.585,88

3 KH2LSI25 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de diametre
22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20,
col·locat encastat (P - 713)

50,00070,68 3.534,00

4 KH22LA23 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23
W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós,
protecció IP42, no regulable, encastada (P - 712)

14,000255,40 3.575,60

5 KHNHLA25 u Llumenera antivandàlica LED 4,8W IP65 IK10.,alumini., 45cm
 (P - 728)

12,000225,46 2.705,52

6 KHNHSL01 u Llumenera de 54W 24 LED 5700lumen 4000K placa de fixació i
porta Espanyola, coberta plana i difusor de metacrilat transparent

6,0001.667,84 10.007,04
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cilíndric.precablejat, amb equip electromagnètic, tensió
d'alimentació 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lames negres i sense
regulació. lluminàriaClasse I, IP54 en el grup òptic, IP44 en el
grup elèctric i IK10. Acabat estàndard en Acer Galvanitzat pintat
DGCLAS. 

 (P - 729)

7 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

1,00048,85 48,85

8 KH61RH81 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 718)

12,00073,71 884,52

9 KH61RH82 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 719)

5,00057,30 286,50

10 KH61RH83 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 720)

10,00073,49 734,90

11 KH61RH84 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 721)

2,00073,49 146,98

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.03 24.625,69

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA BAIXA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament
vertical
 (P - 714)

12,000235,08 2.820,96

2 KH2LSI25 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de diametre
22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20,
col·locat encastat (P - 713)

3,00070,68 212,04

3 KHB3LA24 u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a
paret format per:
* 10m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 10m perfil inclinat a 45º
* 10m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 2 font d'alimentació 80W IP66
 (P - 726)

1,000739,12 739,12

4 KH61RH84 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de

1,00073,49 73,49
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200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 721)

5 KH22LA23 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23
W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós,
protecció IP42, no regulable, encastada (P - 712)

3,000255,40 766,20

6 KH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 723)

5,000118,96 594,80

7 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

2,00048,85 97,70

8 KH61RH81 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 718)

5,00073,71 368,55

9 KH61RH82 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 719)

3,00057,30 171,90

10 KH61RH83 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 720)

12,00073,49 881,88

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.04 6.726,64

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA PRIMERA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH2LSI25 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de diametre
22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20,
col·locat encastat (P - 713)

35,00070,68 2.473,80

2 KH32LA22 u Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís
de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada LED
de 18W, muntat superficialment en parament vertical (P - 715)

17,000247,05 4.199,85

3 KH61RH82 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 719)

5,00057,30 286,50

4 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament
vertical
 (P - 714)

4,000235,08 940,32

5 KH22LA23 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23
W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós,
protecció IP42, no regulable, encastada (P - 712)

16,000255,40 4.086,40
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6 KH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 723)

5,000118,96 594,80

7 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

1,00048,85 48,85

8 KH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 716)

18,000110,99 1.997,82

9 KH61RH81 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 718)

2,00073,71 147,42

10 KH61RH84 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 721)

4,00073,49 293,96

11 KH61RH83 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 720)

14,00073,49 1.028,86

12 KHB5LA25 u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a
paret format per:
* 1,7m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 1,7m perfil inclinat a 45º
* 1,7m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 1 font d'alimentació 80W IP66
 (P - 727)

1,000116,21 116,21

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.05 16.214,79

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA SEGONA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 716)

17,000110,99 1.886,83

2 KH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 723)

4,000118,96 475,84

3 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament

4,000235,08 940,32
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vertical
 (P - 714)

4 KH2LSI25 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de diametre
22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20,
col·locat encastat (P - 713)

33,00070,68 2.332,44

5 KH32LA22 u Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís
de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada LED
de 18W, muntat superficialment en parament vertical (P - 715)

15,000247,05 3.705,75

6 KH22LA23 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23
W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós,
protecció IP42, no regulable, encastada (P - 712)

25,000255,40 6.385,00

7 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

1,00048,85 48,85

8 KH61RH81 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 718)

2,00073,71 147,42

9 KH61RH82 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 719)

4,00057,30 229,20

10 KH61RH83 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 720)

14,00073,49 1.028,86

11 KH61RH84 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 721)

4,00073,49 293,96

12 KHB5LA25 u Tira de LED de 16W/m IP65 1343lm/m muntada superficialment a
paret format per:
* 1,7m tira LED de 16W/m IP65 1343lm/m
* 1,7m perfil inclinat a 45º
* 1,7m difusor opal
* 2 tapes finals 45º
* 1 font d'alimentació 80W IP66
 (P - 727)

1,000116,21 116,21

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.06 17.590,68

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA TERCERA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 716)

8,000110,99 887,92

2 KH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 4,000118,96 475,84
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100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 723)

3 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament
vertical
 (P - 714)

8,000235,08 1.880,64

4 KH2LSI25 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, forma circular, 25 W de potència, de diametre
22cm, eficàcia lluminosa de 82 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20,
col·locat encastat (P - 713)

18,00070,68 1.272,24

5 KH32LA22 u Llumenera decorativa tipus aplic banyador de paret, amb xassís
de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada LED
de 18W, muntat superficialment en parament vertical (P - 715)

10,000247,05 2.470,50

6 KH22LA23 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23
W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós,
protecció IP42, no regulable, encastada (P - 712)

12,000255,40 3.064,80

7 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

1,00048,85 48,85

8 KH61RH81 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP66 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
136 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 718)

3,00073,71 221,13

9 KH61RH82 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK08, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
144 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 719)

3,00057,30 171,90

10 KH61RH83 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 720)

8,00073,49 587,92

11 KH61RH84 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP20 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular 40mm, preu alt,
col·locat encastat (P - 721)

3,00073,49 220,47

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.07 11.302,21

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) LLUMINARIES06
TITOL 6 PLANTA COBERTA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH61RH99 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 723)

3,000118,96 356,88

2 KHB1S226 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 tub de 8 1,00057,95 57,95
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W del tipus LED, rectangular, amb xassís polièster, IP-65,
muntada superficialment al sostre (P - 724)

3 KH32LA21 u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds amb una vida útil de
33000 h, forma circular, 18 W de potència, de diametre 28cm,
amb equip d'encesa inclos, doble aïllament, cos policarbonat,
amb grau de protecció IP 65, muntat superficialment en parament
vertical
 (P - 714)

2,000235,08 470,16

4 KH22LA23 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 175,5x7,8 cm, de 23
W de potència de la llumenera LED, 2216 lm de flux lluminós,
protecció IP42, no regulable, encastada (P - 712)

1,000255,40 255,40

5 KH61RH80 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent amb grau de
protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 717)

2,00048,85 97,70

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.06.08 1.238,09

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 301

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 705)

5,00014,03 70,15

2 KG631156IIR4 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat (P - 707)

1,00016,39 16,39

3 KG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 706)

4,00011,04 44,16

4 KG61CM01 u Caixa de manteniment, d'ABS, de preu mitjà, muntada
superficialment, formada per presa corrent (2P+T), 16A/250V i
presa cetac (3P+N+T), 16A/440V (P - 701)

2,000215,49 430,98

5 KG61CEF8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa
corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A (P - 699)

1,00091,43 91,43

6 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

7,00057,95 405,65

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.01 1.058,76

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 KG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 702)

11,00011,65 128,15

2 KG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 704)

6,00011,91 71,46

3 KG621A72 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament
mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 703)

6,00021,42 128,52

4 KG631156IIR4 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat (P - 707)

48,00016,39 786,72

5 KG61CM01 u Caixa de manteniment, d'ABS, de preu mitjà, muntada
superficialment, formada per presa corrent (2P+T), 16A/250V i
presa cetac (3P+N+T), 16A/440V (P - 701)

5,000215,49 1.077,45

6 KG61CEF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa
corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

 (P - 700)

2,00043,16 86,32

7 KG61CEF8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa
corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A (P - 699)

2,00091,43 182,86

8 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

5,00057,95 289,75

9 KG73DTE2 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie (P - 709)

1,00065,62 65,62

10 KG153K32 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215 mm,
amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 657)

1,000101,48 101,48

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.02 2.918,33

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA SOTERRANI 103

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 702)

21,00011,65 244,65

2 KG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 705)

2,00014,03 28,06

3 KG621A72 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament
mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 703)

6,00021,42 128,52

4 KG631156IIR4 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu

37,00016,39 606,43
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mitjà,encastat (P - 707)

5 KG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 706)

2,00011,04 22,08

6 KG61CEF8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa
corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A (P - 699)

8,00091,43 731,44

7 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

17,00057,95 985,15

8 KG73DTE2 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie (P - 709)

1,00065,62 65,62

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.03 2.811,95

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA BAIXA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG621A72 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament
mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 703)

8,00021,42 171,36

2 KG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 706)

2,00011,04 22,08

3 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

2,00057,95 115,90

4 KG73DTE2 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie (P - 709)

1,00065,62 65,62

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.04 374,96

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA PRIMERA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 702)

23,00011,65 267,95

2 KG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 704)

18,00011,91 214,38
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3 KG621A72 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament
mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 703)

12,00021,42 257,04

4 KG631156IIR4 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat (P - 707)

53,00016,39 868,67

5 KG61CEF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa
corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

 (P - 700)

17,00043,16 733,72

6 KG61CEF8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa
corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A (P - 699)

2,00091,43 182,86

7 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

15,00057,95 869,25

8 KG73DTE2 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie (P - 709)

1,00065,62 65,62

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.05 3.459,49

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA SEGONA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 702)

21,00011,65 244,65

2 KG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 704)

16,00011,91 190,56

3 KG621A72 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament
mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 703)

11,00021,42 235,62

4 KG631156IIR4 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat (P - 707)

49,00016,39 803,11

5 KG61CEF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa
corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

 (P - 700)

15,00043,16 647,40

6 KG61CEF8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa
corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A (P - 699)

2,00091,43 182,86

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

PRESSUPOST Pàg.: 85

7 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

15,00057,95 869,25

8 KG73DTE2 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie (P - 709)

1,00065,62 65,62

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.06 3.239,07

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA TERCERA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 702)

12,00011,65 139,80

2 KG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 704)

12,00011,91 142,92

3 KG621A72 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament
mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 703)

6,00021,42 128,52

4 KG631156IIR4 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat (P - 707)

33,00016,39 540,87

5 KG61CEF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat, format 2 presa
corrent(2P+T) i 1presa RJ-45 Cat.6A

 (P - 700)

10,00043,16 431,60

6 KG61CEF8 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat, format 4 presa
corrent(2P+T) i 3presa RJ-45 Cat.6A (P - 699)

1,00091,43 91,43

7 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

10,00057,95 579,50

8 KG73DTE2 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie (P - 709)

1,00065,62 65,62

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.07 2.120,26

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
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CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) MECANISMES07
TITOL 6 PLANTA COBERTA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG631156IIR4 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,preu
mitjà,encastat (P - 707)

4,00016,39 65,56

2 KG73DTE2 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
superficie (P - 709)

1,00065,62 65,62

3 KG73DTE1 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 708)

1,00057,95 57,95

TITOL 6TOTAL 01.01.30.01.07.08 189,13

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01A001 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 356)

1,0002.630,06 2.630,06

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.01.08 2.630,06

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) CABLEJAT ESTRUCTURAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG2C2F440000 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref.
66150 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66152 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66  (P - 681)

127,00040,17 5.101,59

2 KG2C2G440000 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref.
66200 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66202 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66 (P - 682)

45,00046,02 2.070,90

3 KP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 821)

5.697,0001,77 10.083,69

4 KP7311E2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per

104,00020,01 2.081,04
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desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
824)

5 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

220,0001,73 380,60

6 KP74RA45 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats
d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària),
d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat.
format per:
* 1 un safata soport
* 6 un panell equipat 24 RJ45 cat6a UTP
* 1 un panell telefonia 50 ports
* 10 un panell guia fuetons frontal
* 1 un regleta 8 presses schuko
* 1 un entrada cables
* 1 un entrada cables ventilació
* 121 un Fuetons RJ-45 Cat. 6A L=2m
 (P - 825)

1,0002.688,71 2.688,71

7 KP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma
IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de
guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús
interior, instal.lat superficialment i connectat (P - 826)

7,000354,68 2.482,76

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.01 24.889,29

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) TELEVISIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KP11AG10 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany
18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 801)

1,00064,31 64,31

2 KP11F100 u Antena receptora de ràdio analògica (antena FM), banda de
freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i plàstic
ASA, fixada mecànicament (P - 802)

1,00026,53 26,53

3 KP1ZB710 u Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs
d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix
reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m de d'alçària,
fixat a una base plana, incloses les peces especials de fixació (P -
808)

1,000358,46 358,46

4 KP1Z15E0 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2
mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les peces especials
de fixació (P - 807)

1,000105,56 105,56

5 KP12TE01 u Equip de capçalera format per;
* 1 un 549812 T12 ALIMENTACION CONMUTADA 60W
24V-2,5A
* 1 un 508212 T12 AMP. FM 88...108MHz G35dB Vs114dBƒÊV
* 10 un 5086122121 T12 AMP. TDT 470..862MHz G50dB Vs125
C21-21
* 1 un 5069 COFRE C/ CERRADURA 648mm 14 MOD T12/ T05
* 1 un 5629 T.0X ALIMENTACION CONMUTADA 120W 24V-5A
* 3 un 563101 T.0X DVBS/ S2- COFDM 
* 1 un 7234 PROGRAMADOR UNIVERSAL 

1,0002.839,11 2.839,11
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* 1 un 5072 COFRE C/ CERRADURA 498mm 10 MOD T12/ T05 
* 9 un 4061 CARGA TERMINAL ´´F´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4087 CARGA TERM. ´´EasyF´´ 75Ohm BLOQUEO DC
* 12 un 4171 CONECTOR ´´F´´ROSCADO C/ JUNTA
(COAX.T100) (P - 804)

6 KP11P3A0 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, de
polièster reforçat amb fibra de vidre, de 85 cm de diàmetre, inclòs
el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides,
fixada mecànicament (P - 803)

1,000143,91 143,91

7 KP1ZQ040 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix , fixat a la paret, incloses les peces
especials de fixació (P - 809)

1,00056,38 56,38

8 KP141222 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 805)

30,00022,32 669,60

9 KP413324 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure
flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure
estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 50 Ohm, col·locat en tub (P - 818)

625,0001,73 1.081,25

10 KP15TE02 u Derivadors format per;
* 1 un 542703 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 21dB B
* 2 un 542603 MINI- DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 2D 16dB A
* 4 un 544402 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 12dB TA
* 1 un 5492 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 6D 16dB TA
* 6 un 544502 DERIV. 5...2400MHz ´´EasyF´´ 4D 16dB A (P -
806)

1,000303,89 303,89

11 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

215,0001,73 371,95

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.02 6.020,95

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) VIDEOPORTER03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KP271203 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de
secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 812)

150,0009,34 1.401,00

2 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

100,0001,73 173,00

3 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

28,00018,15 508,20

4 KP22PF98 u Sistema de videoporter munt. format per:
* 2 un Kit vídeo digital Visualtech 5H Color Compact S1 1 línia
Components: Placa digital Compact T S1 101 amb mòdul àudio /
vídeo Color digital Visualtech 5H, mòdul de control digital
Visualtech 5H, 1 polsador i dimensions S1 (145x130mm), caixa
encastar S1 (132x122x40 mm ), alimentador ATF-98 i 1 monitor
Compact Blanc Digital Color amb mòdul de connexió no Coaxial /
Visualtech. VP706101

1,0001.517,54 1.517,54
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* 4 un Placa Compact digital T S1 101 ´´Disposa d'una finestra
per a ubicació d'un mòdul d'àudio, àudio / vídeo, targeter
panoràmic o mòdul lector de proximitat. Compatible amb sistema
digital i Visualtech. Distribució 1 columna / 1 fila: 1 polsador.
Acabat en alumini. Requereix mòdul de control. ´´ PE421101

* 4 un Caixa d'encastar placa S1 132x122x40 mm PE105511

* 3 un Mòdul àudio / vídeo Color Visualtech 5H placa Compact
´´Mòdul d'àudio / vídeo compatible amb sistema digital Visualtech
per placa Compact08. Mòdul d'àudio amb una impedància
d'altaveu de 8 ohms, una potència de -86 dB i una sensibilitat del
micròfon de -38 dB (0dB = 1V / 1Pa). Mòdul de vídeo en color
amb un sensor CCD de 1/3 ´´´´, una resolució de 450 TVL i una
sensibilitat de 0,1 LUX. ´´ VP509066

* 1 un Mòdul àudio Visualtech i mòdul control Visualtech 5H
Compa PE509080
 
* 3 un Mòdul de control digital Visualtech Gestiona el
funcionament del sistema: àudio, vídeo, i control de
comunicacions. Element necessari per al funcionament de les
plaques digitals Visualtech F ó FV. PE505021

* 4 un Font d'alimentació ATF-12 S'utilitza com alimentador
principal en instal·lacions de porter analògiques, i com
alimentador auxiliar en instal·lacions digitals / Visualtech, per
donar tensió a les bombetes d'il·luminació dels targeters i els
obreportes del corresponent accés. Muntatge en carril DIN.
PE203005

* 5 un Selector de vídeo Universal SV-U Circuit commutador de 2
entrades i 1 sortida. Permet seleccionar el senyal de vídeo de la
càmera activa a instal·lacions amb dos accessos de videoporter.
Compatible amb coaxial i parell trenat.

 (P - 810)
CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.03 3.599,74

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) INTRUSIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KMD1PF11 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal
12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra
animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 Vcc, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció
IP30 / IK02, col·locat superficialment (P - 754)

8,00044,01 352,08

2 KMD2PF12 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge
superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de
poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb
certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 755)

18,00046,42 835,56

3 KMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2,
col·locat en tub (P - 757)

78,0001,34 104,52

4 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,

35,0001,73 60,55
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resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

5 KMD3PF10 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4
particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior,
llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant
port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V,
inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-1, instal·lada
 (P - 756)

1,000659,80 659,80

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.04 2.012,51

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) CCTV05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

30,0001,73 51,90

2 KPA1TL51 u Càmera bullet HDCVI 2MP 1080p 3,6mm IR 30m IPP. Càmera
impermeable. sensor 1/2.7 ´´CMOS IRC25/30ips @ 1080p Lente
fija 3,6´´. Longitud máx IR 30m 24 leds Alim. 12Vdc
interior/exterior. 3 ejes. Distancia transmision hasta 240m cable
coaxial RG-59. Dimensiones ø70mmx165mm
S'inclou font d'alimentació 12V i connector BNC CRIMPAR RG-59
(P - 827)

1,000107,25 107,25

3 KPA6TL20 u Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300
cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC,
S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de
sobretaula, instal.lat (P - 828)

1,000187,94 187,94

4 KPACTL47 u Videogravador Tri-hibrid 4 canals (2 IP) 1080P@25ips 1 HDMI
HDCVI S2: soporta vídeo analógico 960H, HDCVI y 2 canales IP
(hasta 1080P y 8Mbps a repartir). Grabación a tiempo real todos
los canales en resolución 1080P. Reproducción sincronizada a
tiempo real de 4 canales. Capacidad máxima de hasta 4TB con 1
HDD. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ
HDCVI. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
Visor web. Cliente móvil. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac
OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de
1.000 cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7
niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback
sincronizado de 36ch. Dimensiones: 325mm x 255mm x 55mm
(Mini 1U) Peso 0.5Kg. Inclou Disc dur SATA de seguretat 1 Tb i
connector BNC CRIMPAR RG-59 (P - 829)

1,000345,55 345,55

5 KP415424 m Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure
rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb
cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 819)

30,0001,73 51,90

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.05 744,54

OBRA OBRA RESIDENCIA01
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CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) MEGAFONIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

28,00018,15 508,20

2 KP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2,
aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 823)

275,0001,08 297,00

3 KP351020 u Altaveu 6'' amb transformador, caixa per a encastar i reixeta,
potència 3 w (rms), pressió acústica de 91 db a 3w i 1m, de color
blanc, instal·lat encastat al sostre (P - 817)

54,00044,63 2.410,02

4 KP331001 u Pupitre de trucades per a instal·lació de so-paraula, amb micro
omnidireccional amb flexo, senyal d'avís tipus ding-dong,
capacitat de donar missatges d'1 a 5 zones de forma simultània,
amb selecció de la zona per teclat numèric, amb un màxim de
100 zones, display de nombre de zones trucades, polsador per a
enviar missatges amb indicador lluminós, instal·lat (P - 816)

1,000193,15 193,15

5 KP32PF01 u Controlador 240 W + Micròfon Emergència. Controlador bàsic de
6 zones ampliables fins a 60. Amplificador de potència incorporat
de 240 W. Possibilitat de difusió de missatges digitals pregravats.
micròfon de emergència en el panell frontal, 16 nivells de
prioritat, inclòs el d'emergència. Control de volum individual per
música a cada zona. Sortides i entrades de control estàndard i
d'emergència. Compleix Normativa EVAC (Emergency Voice
Alarm Evacuation). ´´ col·locat

 (P - 815)

1,0002.052,30 2.052,30

6 KP31PF56 u Amplificador de potència 120W Sortides de 100, 70 V i 8 ohms,
entrada de línia balancejada i entrada de 100 V per a
funcionament esclau en línia. col·locat (P - 813)

1,000541,77 541,77

7 KP31PF62 u Amplificador de potència 120W MA3612S 5Z + USB + FM.
col·locat (P - 814)

3,000511,96 1.535,88

8 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 675)

165,0001,52 250,80

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.06 7.789,12

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 822)

5,0008,83 44,15

2 KP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 820)

728,0001,77 1.288,56

3 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb

130,0001,70 221,00
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coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 684)

4 KP23ALD1 u Sistema Pacient-Infermera format per:
* 4 un lloc de control telefon IP 6 linies TFI-161
* 42 un Unitat de llit - 2 botons i 1 connector famella (DIN-8)
LLC-202
* 42 un Pera trucada 1 botó trucada - cable 2m clanc amb
connector mascle (DIN-8) LLC-210
* 8 un CENTRAL MULTI HABITACIÓ IP - 32 entrades / sortides
digitals, 1 port Ethernet i 1 port RS-485 - Muntatge en carril DIN
CHC-120
* 3 un ALIMENTADOR 24V-5A FAC-070
* 1 un Unitat de control Central SRG-120
* 8 un LLICENCIA  CHC-12x SWG-051
* 1 un LICENCIA SERVIDOR - ALCAD NURSE CALL 3.x.x
SWG-100
* 1 un CONFIGURACIO DE SISTEMA A FÀBRICA  IPP-303
* 8 un CONFIGURACIO DE DISPOSITIVO A FÀBRICA  IPP-305
* 4 un Switch (24p no PoE) UBIQUITI US-24-60W UNIFI.
* 7 un UNITAT DE WC - 1 TIRADOR 2M amb sistema
antiestrangulament, 1 Botó de trucada infermera i 1 Botó de
cancel·lació LLC-121
* 1 un CODIFICADOR IP / TRANSMISSOR UHF BUSCA
PAG-010
* 1 un ANTENA UHF OMNIDIRECCIONAL 200W PAG-012
* 3 un BUSCAPERSONAS UHF PAG-020
* 1 un LICENCIA SERVIDOR INTEGRACION
BUSCAPERSONAS - ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-180
* 3 un LICENCIA PAGER INTEGRACION BUSCAPERSONAS -
ALCAD NURSE CALL 3.x.x  SWG-185
Col·locat, instal·lat i posada en servei

 (P - 811)

1,00012.904,49 12.904,49

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.07 14.458,20

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) CONTROL ACCES CUINA PS208

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KMDWPF02 u Kit teclat Components: Placa tecles amb dimensions S1 (145x130
mm.), Caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) I alimentador
ATF-12. , muntada superficialment i posada en servei (P - 759)

1,000324,66 324,66

2 KMDW100C u Pany elèctric de clau tubular, muntat en caixa (P - 758) 1,00029,28 29,28

3 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 676)

5,0001,73 8,65

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.08 362,59

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SENYALS FEBLES02
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EY01ACT1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 361)

1,000839,94 839,94

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.02.09 839,94

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CONTROL CENTRALITZAT03
CAPÍTULO (1) ELEMENTS DE CAMP01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KEV2C004 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE
TEMPERATURA EXTERIOR. ELEMENT SENSIBLE NTC 10
KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 331.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 586)

1,00060,43 60,43

2 KEV2C003 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE
TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA. ELEMENT
SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A
70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS
-10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 341 + TTPO 511.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 585)

18,00076,72 1.380,96

3 KEV2C801 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE INTERRUPTOR DE CABAL
PER A LÍQUID . MUNTATGE ROSCA G 1´´ MASCLE. PRESSIÓ
MÀXIMA 11 BAR. PALETA ACER INOXIDABLE AISI 316L.
TEMP AMBIENT -40 A 85ºCPROTECCIÓ IP65. TEMP MÀXIMA
FLUID 120ºC. MODEL: DBSF. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT. (P - 588)

2,000106,99 213,98

4 KEVC1001 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT LIMITADOR
DE TEMPERATURA DE FUMS HOMOLOGAT. INDICADOR DE
TEMPERATURA INCORPORAT. REARMAMENT MANUAL.
ALIMENTACIÓ 220V CA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.
(P - 592)

2,000158,83 317,66

5 KEV2C002 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE
TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10
KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE
LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC.
PROTECCIÓ IP67. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.
(P - 584)

2,00062,57 125,14

6 KEV2C701 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PRESÒSTAT
DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500 PA.
DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4)
A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER
TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE
MUNTATGE. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 587)

2,00082,69 165,38

7 KEVC0407 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE RADIACIÓ
SOLAR. ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA FOTOVOLTAICA.
RANG DE MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 mA.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43.

1,000164,12 164,12
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INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 589)

8 KEVC0461 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COMPTADOR
ENERGIA TERMICA INCLOU: CAUDALIMETRE PER
ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 25, SONDES DE
TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, MÓDUL
CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE
COMUNICACIONS BACnet MSTP.  (P - 590)

2,000640,34 1.280,68

9 KN71C507 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA SEIENT 3 VIES
AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA
FEMELLA 1 1/2´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE
LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES
TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP
AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA
VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 22
M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA
<0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA
5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O
4-20 MA). TEMPS RECORREGUT 65 SEG. FI DE CURSA PER
EMBRAGATGE MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ
DE POSICIÓ. COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 775)

2,000574,79 1.149,58

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.03.01 4.857,93

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CONTROL CENTRALITZAT03
CAPÍTULO (1) QUADRE DE CONTROL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KEVC5001 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE
CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL
PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB
PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÓNOMA. INCLOU PROGRAMACIÓ,
ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE
PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB
PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE
CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. (P - 593)

1,0005.243,54 5.243,54

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.03.02 5.243,54

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CONTROL CENTRALITZAT03
CAPÍTULO (1) SCADA SUPERVISIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV52302 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL BACnet
AMB ACCÈS A TOTA LA XARXA. PANTALLA TACTIL COLOR
7''. MUNTATGE A TAPA DE QUADRE O MURAL DE
SUPERFICIE. ALIMENTACIÓ 24V CA 100 MA. COMUNICACIÓ
BACnet ETHERNET. ACCÈS A DADES DE CONTROLADORS
PER PRESENTACIÓ SOBRE ESQUEMES DE PRINCIPI
PERSONALITZABLES A LA INSTAL.LACIÓ. MODIFICACIÓ DE
DADES PROTEGIDA PER CODIS D'ACCÉS. PANTALLA
TÀCTIL AMB VISUALITZACIÓ DE FUNCIONS. MAPA DE

1,0001.895,10 1.895,10
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XARXA AMB VISUALITZACIÓ D'ESTAT DE TOTS ELS EQUIPS.
RECEPCIÓ D'ALARMES. VISUALITZACIÓ D' HISTORICS DE
CONTROLADORS EN GRÀFIC X-Y. ACCÈS A PROGRAMES
HORARIS, DATA I HORA I CALENDARI DE FESTIUS DE TOTS
ELS CONTROLADORS. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.
(P - 296)

2 EEV5C500 U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT
ELS SEGÜENTS CONCEPTES:
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes
elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat
elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la
seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als
requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i
optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. (P - 297)

1,0003.892,31 3.892,31

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.03.03 5.787,41

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CONTROL CENTRALITZAT03
CAPÍTULO (1) CONTROL RADIADORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KEVC0501 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TERMÒSTAT ELECTRONIC
DE AMBIENT,  PER A CALEFACCIÓ. 230VCA 4A. 
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 591)

42,00073,34 3.080,28

2 KN71C101 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES
PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 1/2´´ PN16. KVS
1.6, DP 250 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL
220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 772)

39,00077,67 3.029,13

3 KN71C102 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES
PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16. KVS
2,5. DP 100 KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL
220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 773)

3,00081,83 245,49

4 KN71C103 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3 VIES TOT/RES
PER A UNITAT TERMINAL. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16. KVS 4.
COS DP 100 KPA. EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL
220V/24V CA. RETORN PER MOLLA.
INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 774)

1,000123,27 123,27

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.03.04 6.478,17
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CONTROL CENTRALITZAT03
CAPÍTULO (1) CANALITZACIONS I CABLEJAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAAUCA01 UN Subm. i col. de cablejat i canalitzacions secundàries de control
necessari per a tot el control centralitzat format per:
* Cable de 2x1 mm2. per les entrades i sortides digitals.
* Cable de 3x1 apantallat per les entrades i sortides anal.lògiques.
* Cable de 3x1 ó 2x2 trenat i apantallat per a bus N2.
* Cable RG58 per a bus N1.
* bus bacnet. cable de 2 fils trenat i apantallat tipus belden 9182 o
similar  topología: bus. model: bus bacnet. marca: controlli. 
Instal.lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de pvc
corrugat en falsos sostres. es considera l'aprofitament de safates
existents.
S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge, caixes de
derivació, tub de protecció blindat i tot el material necessàri per el
seu correcte funcionament.  (P - 834)

1,0003.673,83 3.673,83

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.03.05 3.673,83

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CONTROL CENTRALITZAT03
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACM1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 358)

1,000467,29 467,29

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.03.06 467,29

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO DETECCIÓ D'INCENDIS04
CAPÍTULO (1) CENTRAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KM12A047 u Sum. i col. de central d'incendis analògica algorísmica, de 2 llaços
no ampliable. Compleix normativa europea EN-54. Sistema
compacte amb font d'alimentació de 3 A incorporada i capacitat
de 2 llaços de detecció intel · ligent, 4 circuits d'entrada i sortida
configurables i programables i 2 circuits de 24 Vcc per a
alimentació d'equips extermos. Inclou els algorismes AWACS per
realitzar la gestió i el control dels sensors làser VIEW de detecció
ultra ràpida. S'inclouen dues bateries PS-1212 de 12V. 12 Ah,
material auxiliar de muntatge, programació i posada en
funcionament. (P - 742)

1,0001.656,20 1.656,20

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.04.01 1.656,20
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO DETECCIÓ D'INCENDIS04
CAPÍTULO (1) ELEMENTS DE CAMP02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KM112121 u Subm. i col. de detector de fum òptic, detecció analògica amb
algorismes de processament dels senyals captats pel detector,
per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles.
Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament
manual decádico, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i
sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat. Àrea de
cobertura màx. 60-80 m2. S'inclou base B501AP i p.p. de material
auxiliar de muntatge. (P - 735)

80,00064,61 5.168,80

2 KM112521 u Sum. i col. de detector tèrmic d'alta temperatura 78º, analògic, per
a ambients on existeixen canvis bruscos de temperatura en certs
períodes de temps, amb funcions de test manual, automàtic i
adreçament decádico (01-99), amb dos leds per a la indicació
d'alarma i sortida per indicador remot. Amb aïllador incorporat.
Àrea de cobertura màx. 20-30 m2. S'inclou base B501AP i p.p. de
material auxiliar de muntatge. (P - 741)

4,00068,83 275,32

3 KM132313 u Sum. i col. de sirena exterior, bitonal òptic-acústica de color
vermell amb rètol de ´´FOC´´, potència de 105 dB, alimentació 24
V.DC, 330 mA. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 743)

1,00095,53 95,53

4 KM132314 u Sum. i col. de sirena interior analògica de color vermell. Baix
consum: 5.5 A. 102 dBA. Amb aïllador incorporat. S'inclou base
B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 744)

10,00057,42 574,20

5 KM1421D3 u Sum. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb
tapa per a sistema analògic intel · ligent. Adreçament simple
mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure
l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant
clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de
muntatge. (P - 745)

12,00057,01 684,12

6 KM112125 u Subm. i col. de detector de gas explosiu, de 4-20 mA, estanc IP55
(sonda catalítica) per a gas Metà. S'inclou mòdul i p.p. de
material auxiliar de muntatge. (P - 738)

4,000368,23 1.472,92

7 KM112126 u Sub. i col. de mòdul monitor. Direccionable amb 1 circuit d'
entrada per la supervisió de senyals analògiques de 4-20 mA
procedents de detectors de gasos inflamables o tòxics. Incorpora
direccionament decàdic (1-99) i es connecta directament al llaç de
comunicacions analògiques, ocupant 3 direccions consecutives
de detectors. Inclou caixa de plàstic per a muntatge en superfície.
Requereix alimentació auxiliar de 24 Vcc 22 mA (mòdul) +
detector de gas. Dimensions en mm: 125 (ample) x 85 (alt) x 60
(fons).

Totalment instal·lat, programat i funcionant. S'inclou p.p. de
material auxiliar per al seu muntatge. (P - 739)

4,000100,68 402,72

8 KM112128 u Subm. i col. de retenedor per a porta talla-focs de 50 kg/445N.
Amb placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig.
L'equip actua quan es deixa d'aplicar la tensió de 24 Vcc. S'inclou
p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 740)

20,00053,65 1.073,00

9 KM112124 u Subm. i col. de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit
d'entrada supervisat per a la monitorització d'equips d'alarma o de
senyals tècniques que disposin de contacte lliure de tensió.
Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led d'indicació
d'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20342. S'inclou caixa de superficie M200SMB i p.p. de
material auxiliar de muntatge. (P - 737)

25,00061,35 1.533,75
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10 KM112123 u Sum. i col. de mòdul control direccionable, amb 6 circuits de
sortida en forma de relé. Per a l'activació de portes, comportes
tallafocs, atur d'ascensors, etc S'inclou caixa plàstica V0
multimódulos SMBW-V0 i pp de material auxiliar per al seu
muntatge. (P - 736)

6,000179,18 1.075,08

11 KMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 760)

23,0006,98 160,54

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.04.02 12.515,98

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO DETECCIÓ D'INCENDIS04
CAPÍTULO (1) CANALITZACIONS I CABLEJAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 656)

146,00018,15 2.649,90

2 KG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
677)

854,0001,99 1.699,46

3 KG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 674)

95,0006,53 620,35

4 KG311162 M Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, de color
vermell i coure polit flexible, classe 1, de 2x2'5 mm², amb funda
d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat de 0'5 mm²,
resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i baixa
corrosivitat.
 (P - 683)

1.898,0002,86 5.428,28

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.04.03 10.397,99

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO DETECCIÓ D'INCENDIS04
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ADI1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 364)

1,000372,31 372,31

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.04.04 372,31

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
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TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO EXTINCIÓ D'INCENDIS05
CAPÍTULO (1) B.I.E.01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KF11H822 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm
i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 597)

88,00032,35 2.846,80

2 KF11HB22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i
DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 603)

46,00067,11 3.087,06

3 KM237BBG u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma
, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i
porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable,
sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en
posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 746)

10,000415,07 4.150,70

4 KMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 760)

10,0006,98 69,80

5 KFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 612)

5,00029,81 149,05

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.05.01 10.303,41

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO EXTINCIÓ D'INCENDIS05
CAPÍTULO (1) EXTINTORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 760)

9,0006,98 62,82

2 KM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 753)

3,000132,36 397,08

3 KM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 752)

6,00096,93 581,58

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.05.02 1.041,48

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO EXTINCIÓ D'INCENDIS05
CAPÍTULO (1) EXTINCIÓ AUTOMÀTICA BUGADERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 KM241A2D u Sum. i Col. de Kit per a la detecció i extinció d'acord a EN 54 i
EN12094. inclou:
· Central d'extinció automàtica EN12094
· 2 bateries 12Vdc 5Ah
· Polsador de tret per a interior
· Polsador d'atur per a interior
· Sirena òptic acústica per a interior
· Panell lluminós d'extinció disparada per a interior
- 2 Detectors convencionals òptics de fums amb la seva base de
muntatge.
S'inclou cable bus d'unió entre els elements de camp i la central i
pp d'accessoris per al seu muntatge. Inclou mitjans auxiliars. (P -
747)

1,0001.068,89 1.068,89

2 KM241A2E u Subm. i col. de cilindre modular de 80 litres de capacitat FORCE
500 SEVO SYSTEMS o similar, soldat, amb acabat RAL 3002,
certificat TPED, equipat amb disc de ruptura, vàlvula de
manteniment, tub de succió i cap de transport.
Vàlvula de descàrrega certificada UL / FM / CE / TPED, amb tap
de seguretat davant descàrregues.
Indicador de pressió amb pressòstat de confirmació de baixa
pressió UL / FM / CE, amb carcassa de protecció contra cops. C /
NC.
Etiqueta identificativa del cilindre.
Equipat amb solenoide  i actuador manual
Inclou Femella boja diàmetre 1 1/4 ´´per a connexió a cilindre.
connexió NPT
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge. (P - 748)

1,0002.377,37 2.377,37

3 KM241A2F u Subm. i col. d'agent extintor carregat i pressuritzat carregat a
fàbrica.
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge. (P - 749)

72,50062,71 4.546,48

4 KM241A2G u Subm. i col. difusor lateral 180º 1´´
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge. (P - 750)

2,00086,49 172,98

5 KM241A2H u Subm. i col. difusor lateral 180º 1/2´´ 
S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge. (P - 751)

2,00061,55 123,10

6 KF11H825 m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80
de 1 1/2´´. S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i dos
d'acabat, p.p. d'accessoris i suports. (P - 598)

10,00045,20 452,00

7 KF11H826 m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80
de 1´´. S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i dos
d'acabat, p.p. d'accessoris i suports. (P - 599)

8,00043,91 351,28

8 KF11H827 m Subm. i col. de canonada d'acer negre sense soldadura SCH.80
de 1/2´´. S'inclou protecció amb una capa d'imprimació i dos
d'acabat, p.p. d'accessoris i suports. (P - 600)

6,00041,87 251,22

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.05.03 9.343,32

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO EXTINCIÓ D'INCENDIS05
CAPÍTULO (1) PICTOGRAMES EVACUACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 760)

34,0006,98 237,32

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.05.04 237,32
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO EXTINCIÓ D'INCENDIS05
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACU1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 362)

1,000167,50 167,50

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.05.05 167,50

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CLIMATITZACIÓ06
CAPÍTULO (1) PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA (SALA DE MÀQUINES)01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KE218107 u Subm. i col. de caldera de condensació pressuritzada (a gas) de
fosa d'alumini amb cremador modulant des de 25%.
Rendiment: 108% sobre PCI
regulació EMS
No necessita cabal miním.
Pressió màxima de servei: 4 bars
Temperatura màxima de sortida (seguretat): 100 ºC
Tipus: 120 kW. P. útil: 50 º C / 30ºC: 120 kW
Pes (kg): 205. Llarg (mm): 717. Ample (mm): 994. Alt (mm): 1517
S'inclou transport, posada en marxa i material auxiliar de
Muntatge. (C-01) (P - 524)

2,0007.479,60 14.959,20

2 KEZ1PL04 UN Subm. i col. de conjunt per a connexionat circuit d'emplenat,
format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.
 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 594)

1,000184,19 184,19

3 PAAUCLA8 UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada d'acer negre de PP200. Composició: 
- 8 Entrades / Sortides de PP63
S'inclouen aïllament d'acord amb el R.I.T.E. pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge. (P - 838)

1,0001.534,28 1.534,28

4 KE41ZGC7 u Sum. i col. de xemeneia modular de Øint 200 mm format per:
- Xemeneia modular metàl·lica per a l'evacuació de fums i gasos
dels productes de la combustió de doble paret fabricat en acer
inoxidable AISI 316L (1.4404) interior i AISI 304 (1.4301) exterior.
Aïllant mineral rígid de 25mm de gruix amb densitat de 120 kg /
m3.
- 1 unitat de Xemeneia de Øint.200 mm de longitud aproximada
30 m,
- S'hi inclouen colzes, Tes de 87º amb col·lector de sutge amb
desguàs, terminal cònic, connexió a 2 calderes en Ø180mm, punt
de comprovació i altres accessoris i fixacions necessàries.
 (P - 528)

1,0004.102,22 4.102,22
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5 KNL11254 u Sum. y col. de bomba inline doble de rotor seco. Características:
Potencia: 0'55 kW.
Velocidad: 2900 rpm.
Tensión: 3x400 V/50 Hz.
Protección: IP-55.
Conexión tubería-brida: DN-32.
Se incluye conexión eléctrica, bridas, juntas, tornillos y material
auxiliar de montaje. (P - 797)

2,0001.625,15 3.250,30

6 KNL11256 u Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec
Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.
Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material
auxiliar de muntatge. (P - 798)

2,0002.009,11 4.018,22

7 KEU4U020 u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de d, col·locat roscat (P
- 578)

2,000120,49 240,98

8 KNC11060 u Valvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de
pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 784)

6,000177,85 1.067,10

9 KNE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 789)

8,00048,92 391,36

10 KEUBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar,
preu alt i muntada roscada (P - 582)

7,00028,75 201,25

11 KNF51627 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 790)

4,00012,43 49,72

12 KN8115B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
778)

4,00042,25 169,00

13 KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 577)

10,00017,59 175,90

14 KN421697 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 771)

20,00032,01 640,20

15 KN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 765)

2,00012,13 24,26

16 KFM25930 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal
2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de
fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat (P - 627)

8,00051,14 409,12

17 KEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 581)

12,00020,50 246,00

18 KEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera
de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 580)

10,00017,55 175,50
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19 KFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 624)

46,00016,16 743,36

20 KFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 650)

46,00014,54 668,84

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.06.01 33.251,00

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CLIMATITZACIÓ06
CAPÍTULO (1) UNITATS EXTERIORS I INTERIORS V. R. F.02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KED53292 u Sum. y col. de conjunto exterior gama VRV sistema VRV IV
CLASSIC bomba de calor. Formado por:
1 Unidad RXYQ10T.
1 Unidad RXYQ12T.
1 Kit de conexión de tuberias BHFQ22P1007.
Con las siguientes características:
Capacidad nominal de frio/calor: 61'5/69'0 kW.
Consumo en frío/calor: 16'3/16'5 kW.
Refrigerante. R-410A.
Conexiones. 5/8´´-1 1/8´´.
Alimentación. Trifásica.
Dimensiones:1685x1880x765 mm. (alto*ancho*fondo)
Peso: 388 kg.
Se incluye bancada, grúa, conexiones eléctricas, conexiones de
tuberías, de desagüe de dimensiones según I.T.E. 02.8.3 hasta a
bajante de saneamiento más proximo, soportes tipo silenblock
según UNE 100153, puesta en funcionamiento, carga adicional
de gas, pruebas ITE 06 y material auxiliar de montaje. (UE-01) (P
- 545)

1,00022.624,12 22.624,12

2 KEDE1112 u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.200/2.500 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Pes. 27 Kg.
Refrigerant. R-410A.
S'inclou control remot, connexions elèctriques, connexions de
canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.(UI-01) (P - 548)

3,0001.646,39 4.939,17

3 KEDE1132 u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2.800/3.200 W.
Consum fred/calor. 49/49 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1000x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 27 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de
canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu

3,0001.682,98 5.048,94
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muntatge. (UI-02) (P - 549)

4 KEDE1142 u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 4.500/5.000 W.
Consum fred/calor. 90/90 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1140x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 32 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de
canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge. (UI-03) (P - 550)

1,0001.888,49 1.888,49

5 KEDE1182 u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Peso. 38 Kg.
S'inclouen control remot BRC1D52, connexions elèctriques,
connexions de canonades, de desguas de dimensions segons
I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports,
posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar
pel seu muntatge. (UI-04) (P - 551)

3,0001.882,01 5.646,03

6 KEDE1192 u Subm. i col. d'unitat interior de terra amb envolvent gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 7.100/8.000 W.
Consum fred/calor. 110/110 W.
Connexions frigorífiques. 3/8´´-5/8´´.
Dimensions: 600x1420x232 mm.
Refrigerant. R-410A.
Pes. 38 Kg.
S'inclouen control remot, connexions elèctriques, connexions de
canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports, posta en
funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge. (UI-05) (P - 552)

3,0001.956,98 5.870,94

7 KEDE1193 u Subm. i col. d'unitat interior de cassette Round Flow gamma VRV.
Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 5.600/6.300 W.
Consum fred/calor. 83/67 W.
Connexions frigorífiques. 1/4´´-1/2´´.
Cabal d'aire màxim. 930 m3/h.
Dimensions: 204x840x840 mm. (alt*ample*fons)
Pes. 21 kg.
S'inclouen pannell decoratiu, control remot, connexions
elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament
més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta
en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge. (UI-06) (P - 553)

2,0002.018,06 4.036,12

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.06.02 50.053,81

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CLIMATITZACIÓ06
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CAPÍTULO (1) RADIADORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KE39Z263 u Subm. i col. d'element de radiador d'alumini 700mm d'alçada,
amb p.p. de vàlvula monotub T termostatizable, purgador
automàtic PA5, taps i suports. (P - 525)

604,00032,79 19.805,16

2 KE39Z265 u Subm. i col. d'element de radiador d'alumini d'alçada 1800 mm,
amb p.p. de vàlvula bitub T termostatizable, purgador automàtic
PA5, taps i suports. (P - 527)

48,00073,40 3.523,20

3 KE39Z264 u Sum. i col. de panell d'acer de 800x750 mm. S'inclou p.p. de
suports, purgador manual, tap, ràcord, juntes i vàlvula bitub de 1/2
´´. (P - 526)

25,000106,75 2.668,75

4 KN314728 u Subm. i col. de clau bitub termostàtica 193010033. (P - 766) 81,00033,14 2.684,34

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.06.03 28.681,45

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CLIMATITZACIÓ06
CAPÍTULO (1) CANONADES I ACCESSORIS V. R. F.04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KEDE11B3 u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV
amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: x < 200
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge. (P - 554)

8,000147,30 1.178,40

2 KEDE11B4 u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV
amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 200 <= x <
290
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
 (P - 555)

1,000178,54 178,54

3 KEDE11B7 u Subm. i col. de joc de derivacions de 2 tubs, per sistema VRV
amb gas R410A. Suma de indexs d'unitats interiors: 290 <= x <
640
S' inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.
 (P - 556)

3,000217,81 653,43

4 EF5B24B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 305)

57,0007,29 415,53

5 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 299)

50,0006,70 335,00

6 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 300)

57,0007,52 428,64

7 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 301)

52,0007,93 412,36

8 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 302)

12,00012,94 155,28
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9 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 303)

8,00014,58 116,64

10 EF5AB4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 304)

20,00024,42 488,40

11 KFQ3381L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 637)

57,0005,75 327,75

12 KFQ3283L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 628)

50,0006,08 304,00

13 KFQ3284L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 629)

57,0006,47 368,79

14 KFQ3386L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 638)

52,0007,11 369,72

15 KFQ3387L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 639)

12,0007,29 87,48

16 KFQ3389L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 640)

8,0008,33 66,64

17 KFQ338BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 641)

20,0009,15 183,00

18 KFR11112 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 652)

10,00013,58 135,80

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.06.04 6.205,40

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CLIMATITZACIÓ06
CAPÍTULO (1) CANONADES I ACCESSORIS RADIADORS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 765)

82,00012,13 994,66
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2 KN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 767)

4,00013,43 53,72

3 KN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 768)

2,00018,32 36,64

4 KNC11010 u Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de
pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 781)

41,00057,69 2.365,29

5 KNC11020 u Valvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de
pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 782)

2,00063,38 126,76

6 KNC11030 u Valvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i
Kvs=8,7, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de
pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 783)

1,00071,83 71,83

7 KN111547 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó
i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment (P - 761)

41,00012,01 492,41

8 KN111557 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó
i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment (P - 762)

2,00012,71 25,42

9 KN111567 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment (P - 763)

1,00016,33 16,33

10 KFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 614)

1.156,0004,46 5.155,76

11 KFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 616)

108,0005,41 584,28

12 KFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 618)

68,0007,20 489,60

13 KFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 620)

32,0009,67 309,44

14 KFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 622)

52,00012,88 669,76

15 KFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 624)

20,00016,16 323,20

16 KFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 643)

404,0007,81 3.155,24

17 KFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de

108,0008,91 962,28
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 644)

18 KFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 645)

68,0009,86 670,48

19 KFQ32CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 630)

32,00010,86 347,52

20 KFQ32CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 631)

52,00012,21 634,92

21 KFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 650)

20,00014,54 290,80

22 KG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
677)

752,0001,99 1.496,48

23 KEUBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar,
preu alt i muntada roscada (P - 582)

4,00028,75 115,00

24 KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 577)

4,00017,59 70,36

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.06.05 19.458,18

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CLIMATITZACIÓ06
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACC1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 357)

1,0001.734,36 1.734,36

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.06.06 1.734,36

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO VENTILACIÓ07
CAPÍTULO (1) UNITATS DE VENTILACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 KEMHJS01 u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament d'aire amb
certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 45 mm de gruix, ambdós amb trencament de pont
tèrmic, fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix a l'tancament gran resistència mecànica,
excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura
en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior
de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat
zincat interior, safates de condensats d'alumini o acer inoxidable.
Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de
corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes amb
frontisses i manetes d'obertura ràpida en zones en depressió,
filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a
la fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el bypass,
superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per
maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de
càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes
tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que
contempla els efectes que sobre les prestacions de cada
component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix
l'aire a l'discórrer per la UTA, les distàncies entre els components,
l'efecte de calaix (distància a les parets), el tipus de descàrrega,
etc. amb la següent classificació segons EN1886 
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire
(+ 700Pa): L1; bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont
tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica de l' panell per banda
d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. ´´
## CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
Característiques tècniques: 
- Posició: CLAP 
- Model: FMA-HP 041 
- Disposició: 2 pisos 
- Execució:  Normal, en interior 
- Protecció per intempèrie a 2 aigües (amb inclinació):  No 
- Material i espessor de la xapa de la protecció per intempèrie:  - 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.432 x 1.261 x 4.025,5 mm
- Pes: 909 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A+ 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer galvanitzat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer galvanitzat 
- Aïllament:  Poliuretano (45 kg/m3) 
- Climatitzador certificat amb Eurovent:  Sí 
- Classificació EN1886 certificada a Eurovent segons Model Box
Test ( M ) / Real Unit Test ( R ) 
- Resistència mecànica de la envolvent:  D1 ( M ) 
- Estanqueitat a l'aire (-400 Pa):  L1 
- Estanqueitat a l'aire (+700 Pa):  L1 
- Bypass de filtres:  F9 
- Transmitància tèrmica:  T2 
- Factor de pont tèrmic:  TB2 
- Nota: Aquestes seran les prestacions mínimes de l'envolvent
segons EN1886 que haurà de complir l'envolvent del climatitzador
i hauran d'estar certificades per Eurovent 
- Ruptura de pont tèrmic als perfils:  Sí 
- Ruptura de pont tèrmic als panells:  Sí 
- Cabal d'aire a la impulsió:  2.925  m3/h
- Cabal d'aire al retorn:  3.285  m3/h
- Potència sonora a la boca d'aportació d'aire exterior:  69,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'impulsió:  47,6 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn:  43,4 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 75,1 dB(A)
- Nota: En cap cas es podran superar aquests nivells sonors 
## CORRENT D'IMPULSIÓ 

1,00011.150,42 11.150,42
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# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 x125 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
# FILTRE 
- Classe: ePM1  70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  127 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada
pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P.
Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# RECUPERADOR 
- Tipus: Plaques + filtre
- Model: AE AL 1145 C 1 AE SC 00BS11  
- Cabal d'aire exterior: 2.925 m3/h
- Rendiment EN 308 per verificar compliment ErP:  72,2 %
- Temperatura entrada retorn aire a l'hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'hivern: 0,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'hivern: 83,50 %
- Pèrdua de càrrega a l'hivern: 203 Pa
- Potència recuperada a l'hivern: 17,20 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 68,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 31,0 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 68,0 % Hr
- Rendiment de temperatura a l'estiu: 70,0 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 221 Pa
- Potència recuperada a l'estiu: 5,43 kW
- Comporta bypass: 1045x540
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR31I-ZID.DC.CR 116889/A01-3 
- Cabal d'aire:  2.925 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  18 Pa
- Pressió total:  741 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,90 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  67,0 %
- Revolucions del ventilador:  2.614 rpm
- Potència sonora:  78,7 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior
cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# FILTRE 
- Classe: ePM1 70% 
- Superfície filtrant: 13,50 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 105 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del
ventilador:  203 Pa
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada
pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P.
Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0
27,0 23,0 19,0 
## CORRENT DE RETORN 
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# SILENCIADOR 
- Longitud dels bafles: 750 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 3 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0
27,0 23,0 19,0 
# FILTRE 
- Classe: ePM10 70% 
- Superfície filtrant: 20,5 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 59 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Material Cel·la: microfibra
- Nota: Les pèrdues de càrrega finals a considerar seran les
recomanades per la EN 13053 i la pèrdua de càrrega considerada
pel ventilador serà a mitja colmatació ((P.Càrrega inicial + P.
Càrrega final segons EN 13053)/2) 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL 
- Quadre de potència:  Sí, segons llistat d'elements de força 
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:
Sí 
- Quadre de control:  No 
# VENTILADOR 
- Número de motoventiladors:  1 
- Model:  GR35I-ZID.DC.CR 116892/A01-3 
- Cabal d'aire:  3.285 m3/h
- Pressió estàtica disponible:  150 Pa
- Pressió dinàmica:  14 Pa
- Pressió total:  605 Pa
- Potència total absorbida pel sistema:  0,81 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor):  68,4 %
- Revolucions del ventilador:  2.086 rpm
- Potència sonora:  75,2 dB(A)
- Rendiment classe IE motor:  IE5 
- Potència nominal instal·lada:  2,40 kW
- La secció d'accés inclou porta amb frontisses, llum a l'interior
cablejada a interruptor situat a l'exterior de l'AHU i espiell
# RECUPERADOR 
- Dades tècniques a la corrent d'impulsió 
# COMPORTA 
- Mides: 1.150 x 510 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,39 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats
en alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, connexions i
desguas de dimensions segons RITE, bancada i suports tipus
silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament, proves
segons RITE i p.p. de material auxiliar de muntatge. (CL-01)
 (P - 568)

2 KEMHJS05 u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una
envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25 mm de
gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a
instal·lació horitzontal.
- Cabals de funcionament: Q=270m3/h i 360m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica
integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,

2,0003.755,39 7.510,78
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bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al control
remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de
control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals
de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada (P - 571)

3 KEMHJS04 u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una
envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25 mm de
gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a
instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=765m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica
integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al control
remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de
control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals
de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.
Col.locada (P - 570)

1,0004.456,74 4.456,74

4 KEMHJS03 u Unitat de ventilació amb Recuperador de calor, amb
intercanviador de calor de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (fins al 88%) certificat per Eurovent, muntats en una
envoltant d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic ininflamable (A1 / M0) de llana mineral de 25 mm de
gruix. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a
instal·lació horitzontal.
-Cabal de funcionament Q=1020m3/h
- Ventiladors Plug-fans amb rodets de branques cap enrere.
Motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica
integrada. IP44, Classe B.
- F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació
d'aire.
- M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire.
- Amb segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a
accessori).
Inclou control de funcionament integral, ubicat a l'interior de
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors,
bypass, detectors d'embrutiment de filtres, sondes de
temperatura, etc.). Inclou terminal de comandament per al control
remot (cablejat). Permet el control manual o automàtic dels
ventiladors. 
El control BASIC permet dues possibles maneres automàtics de
control dels ventiladors:
Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Cabals nominals
de 420 a 2.850 m3 / h amb 200Pa de pressió disponible.
Inclou bypass intern.

1,0005.519,59 5.519,59
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Col.locada (P - 569)

5 KEMJSP10 u Subm. i col. de ventilador helicocentrífug de baix perfil per a
intecal·lar a conducte. Fabricat en material plàstic, amb caixa de
bornes externa i cos desmuntable. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable, de 2 velocidats.
* Protecció IP44, classe B, classe II.
* Velocitats: 2500/1950 rpm.
* Potències: 50/44 W.
* Cabals: 580/430 m³/h.
* Nivells sonors: 33/29 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
* Pes. 2'7 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge.
(EX-01) (P - 575)

1,000216,98 216,98

6 KEMJSP09 u Subm. i col. de ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil per
a intecal·lar a conducte. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz, 2 velocidats, regulable.
Protecció IP44, classe B.
Velocitats: 2200/1850 rpm.
Potències: 24/18 W.
Cabals: 240/180 m³/h.
Nivells de pressió sonora: 31/26 dBA.
Ø Conducte: 100 mm. 
Pes. 2'0 Kg.
S'inclouen dos reixes de protecció i material auxiliar de muntatge.
(EX-04) (P - 574)

1,000162,38 162,38

7 KEMJSP05 u Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa
d'acer galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable (M0) de 50
mm. de gruix, tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 2000 rpm.
* Potència motor: 180 W.
* Cabal màxim: 695 m3/h.
* Presió sonora màxima: 58 dBA.
* Pes : 22 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat
paro-marxa per a compliment de la Norma UNE-EN 60204-1,
unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-05) (P -
573)

2,000450,15 900,30

8 KEMJSP03 u Subm. i col. de caixa de ventilació estanca Fabricada en xapa
d'acer galvanitzat amb aïllament acústic ininflamable (M0) de 50
mm. de gruix, tancament estanc per clips. Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Velocitat: 1250 rpm.
* Potència motor: 200 W.
* Cabal màxim: 1250 m3/h.
* Presió: 13,2 mm.c.a.
* Pes : 25 kg.
S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat
paro-marxa per a compliment de la Norma UNE-EN 60204-1,
unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. (EX-02) (P -
572)

2,000450,37 900,74

9 KEMJSP11 u Subm. i col. de ventilador helicoidal extraplà amb comporta
anti-retorn, llum pilot de funcionament i protector tèrmic.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
IPX4, classe II.
Velocitat: 2500 rpm
Potència màxima absorvida: 20 W.
Cabal màxim: 185 m3/h.
Nivell sonor: 45 dBA.
Dimensions: 180x108x180 mm.
Diàmetre de connexió al conducte. 120 mm.

1,00096,84 96,84
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S'inclou material auxiliar de muntatge. (EX-03) (P - 576)
CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.07.01 30.914,77

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO VENTILACIÓ07
CAPÍTULO (1) CONDUCTES I ELEMENTS DE DIFUSIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KEKPVE02 UN Subm. i col. de comporta tallafocs de 200x200mm. amb fusible
tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a
conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge. (P - 565)

3,000158,87 476,61

2 KEKPK310 UN Subm. i col. de comporta tallafocs 300x200mm. amb fusible
tèrmic de 72 ºC. Incorpora final de carrera amb indicació de
comporta tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a
conducte, connexionat elèctric i accessoris de muntatge. (P - 563)

3,000169,73 509,19

3 KEKPVE01 UN Subm. i col. de comporta tallafocs 125 mm. amb fusible tèrmic de
72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de comporta
tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge. (P - 564)

6,000173,36 1.040,16

4 KEKPVE03 UN Subm. i col. de comporta tallafocs de 160mmamb fusible tèrmic
de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de comporta
tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge. (P - 566)

2,000183,40 366,80

5 KEKPVE05 u Subm. i col. de comporta tallafocs de 160 mm. amb fusible tèrmic
de 72 ºC. Incorpora final de cursa amb indicació de comporta
tancada. S'inclou p.p. d'accessoris de connexió a conducte,
connexionat elèctric i accessoris de muntatge. (P - 567)

2,000194,83 389,66

6 KEK1SH12 UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 200x200 mm., simple deflexió,
aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou plenum,
marc i material auxiliar de muntatge. (P - 557)

24,00050,73 1.217,52

7 KEK1SH17 UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 300x200 mm., simple deflexió,
aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou plenum,
marc i material auxiliar de muntatge. (P - 561)

6,00062,04 372,24

8 KEK1SH13 UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 400x200 mm., simple deflexió,
aletes horitzontals mòbils i regulació de cabal. S'inclou plenum,
marc i material auxiliar de muntatge. (P - 558)

2,00071,45 142,90

9 KEK1SH14 UN Subm. i col. de reixa d'impulsió de 1200 x 125 mm. Inclou 2
plenums de xapa galvanitzada 495x175x140 amb, cadascun
d'ells, un coll ovalat de 100 mm., una tapa de xapa de 200 mm.
entre els 2 plenum  i material auxiliar de muntatge.

 (P - 559)

28,000182,39 5.106,92

10 KEK1SH15 UN Sum. i col. de reixa tallafocs de 250x250 mm. amb lames
col·locades a 45 º fabricades en material intumescent amb marc
d'alumini anoditzat. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P -
560)

4,000231,05 924,20

11 KEK1SH18 UN Subm. i col. de boca d'extracció de P.V.C. de 150 mm. amb anell
de fixació. S'inclouen tub flexible i material auxiliar de muntatge.
(P - 562)

19,00025,90 492,10

12 KE6R1600 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini
de 0,6 mm de gruix, acabat llis (P - 542)

204,00062,25 12.699,00

13 KE61R15B m2 Subm. i col. de manta de llana de vidre de 30 mm. de gruix. Per 198,00010,65 2.108,70
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aïllament de conductes metàl·lics. Amb revestiment d'alumini
reforçat incombustible que actua com a suport i barrera de vapor.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 541)

14 KE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports
(P - 540)

142,50032,58 4.642,65

15 KE51CL06 M2 Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus amb revestiment
exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre + kraft) i
interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de colzes, pantalons,
derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces,
accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,
remats amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica
CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de les parets dels
conductes segellat amb silicona. (P - 539)

204,00028,65 5.844,60

16 KE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 533)

44,00028,28 1.244,32

17 KE42Q712 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 532)

11,00026,02 286,22

18 KE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 529)

46,50023,91 1.111,82

19 KE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 531)

199,50022,02 4.392,99

20 KE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 530)

45,00020,06 902,70

21 KE44CA43HI89 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ,
col·locat (P - 538)

6,80012,10 82,28

22 KE44C343HI86 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 127 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref.
13751 de la serie Conductes flexibles , col·locat (P - 536)

44,40010,10 448,44

23 KE44C543HI87 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 152 mm de diàmetre de 45 micra de gruix,
col·locat (P - 537)

5,60010,86 60,82

24 KE44C243HI85 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix,
col·locat (P - 535)

9,6009,75 93,60

25 KE42QF53 m Sum. i col. de conducte d'extracció de campana de cuina en
sistema SV-EI 30 de doble paret fabricat en acer inoxidable
interior i exterior amb aïllament mineria de 25 mm de gruix i amb
classificació amb resistència al foc EI30. Diàmetre: 350 mm.
Inclou TE per a connexió amb horitzontals i mòduls rectes 1000
mm. en vertical per salvar l'altura entre-forjats i suportació a
forjats. 
S'inclouen registres per a neteja i manteniment, colzes, unions,
ancoratges intermedis i pp de material auxiliar de muntatge. (P -
534)

30,00076,88 2.306,40

26 KEV26JS1 u Detector de fluxe extraccio de fums en conducte, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada (P - 583)

1,000281,74 281,74

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.07.02 47.544,58
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO VENTILACIÓ07
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACV1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 363)

1,000713,95 713,95

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.07.03 713,95

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO GAS NATURAL08
CAPÍTULO (1) ESCOMESA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 521)

1,00062,41 62,41

2 KDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 522)

1,00037,45 37,45

3 KK611190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre
nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de protecció d'acer
inoxidable amb reblert de resina de poliuretà (P - 734)

1,000170,16 170,16

4 KFB19625 m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de
63 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa. Compleix
normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 611)

5,00025,62 128,10

5 KNG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708 (P - 795)

1,000233,23 233,23

6 KNG1U060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708 (P - 793)

2,00089,49 178,98

7 KK235216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió
màxima de servei, pla i muntat entre tubs (P - 733)

1,000160,90 160,90

8 EK211396 u Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana A
de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula d'interrupció
de màxima i vàlvula de seguretat de fuita, embridat, muntat entre
tubs (P - 335)

1,000413,33 413,33

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.08.01 1.384,56

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO GAS NATURAL08
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CAPÍTULO (1) XARXA DE DISTRIBUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KFB1C625 m Subm. i col. de canonada de polietilè per a canalització de gas de
90 mm. de diàmetre exterior, muntada dins de rasa. Compleix
normes UNE 5 33333 i BCG/PS/PL2. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 613)

6,00041,17 247,02

2 KF11H522 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i
DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 595)

26,00017,24 448,24

3 KF11H722 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm
i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 596)

18,00026,64 479,52

4 KF11H922 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i
DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 601)

16,00044,35 709,60

5 KF11HA22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 602)

10,00055,18 551,80

6 KF11HB22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i
DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 603)

6,00067,11 402,66

7 KF11HD22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i
DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 604)

13,00087,09 1.132,17

8 KNG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708 (P - 791)

6,00014,84 89,04

9 KNG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708 (P - 792)

3,00050,10 150,30

10 KNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708 (P - 794)

1,000188,79 188,79

11 KNG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural,
del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar,
muntada (P - 796)

1,000192,46 192,46

12 KK234216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/4, de 4 bar de pressió
màxima de servei, pla i muntat entre tubs (P - 732)

3,000131,41 394,23

13 ENG6A244 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural,
del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de 350 mbar,
muntada (P - 341)

1,000125,47 125,47

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.08.02 5.111,30

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
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CAPÍTULO GAS NATURAL08
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01AGA1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 365)

1,00083,48 83,48

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.08.03 83,48

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO FONTANERIA09
CAPÍTULO (1) ESCOMESA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
610)

5,00014,71 73,55

2 KDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 521)

1,00062,41 62,41

3 KDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 522)

1,00037,45 37,45

4 KN111587 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer, muntada superficialment (P - 764)

1,00025,47 25,47

5 KN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 770)

2,00030,50 61,00

6 KNE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment (P - 788)

1,00034,40 34,40

7 KN8115A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
777)

1,00030,60 30,60

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.09.01 324,88

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO FONTANERIA09
CAPÍTULO (1) XARXA DE DISTRIBUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KFC14C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 615)

294,0004,45 1.308,30

2 KFC15C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de

176,0005,39 948,64
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dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 617)

3 KFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 619)

42,0007,17 301,14

4 KFC17C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 621)

101,0009,63 972,63

5 KFC18C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 623)

61,00012,81 781,41

6 KFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 614)

442,0004,46 1.971,32

7 KFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 616)

68,0005,41 367,88

8 KFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 618)

68,0007,20 489,60

9 KFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 620)

29,0009,67 280,43

10 KFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 632)

294,0005,57 1.637,58

11 KFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 633)

176,0006,33 1.114,08

12 KFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 634)

42,0007,16 300,72

13 KFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 635)

101,0007,34 741,34

14 KFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 636)

61,0008,23 502,03

15 KFQ33C7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 647)

442,0008,73 3.858,66

16 KFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 648)

68,0009,86 670,48
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17 KFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 649)

68,00010,76 731,68

18 KFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 651)

29,00015,05 436,45

19 KN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 765)

26,00012,13 315,38

20 KN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 767)

20,00013,43 268,60

21 KN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 768)

3,00018,32 54,96

22 KN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 769)

2,00025,23 50,46

23 KNC11010 u Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de
pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 781)

25,00057,69 1.442,25

24 KG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
677)

410,0001,99 815,90

25 KFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
610)

20,00014,71 294,20

26 ENF11B05 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador
per a tub de 15 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada (P - 340)

1,00070,86 70,86

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.09.02 20.726,98

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO FONTANERIA09
CAPÍTULO (1) PRODUCCIÓ D'A. C. S. (SALA DE MÀQUINES)03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KJAB1F11 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 730)

2,0001.923,39 3.846,78

2 KNL11256 u Subm. i col. de bomba inline doble de rotor sec
Característiques:
Potència: 1'1 kW.
Velocitat: 2.900 rpm.

1,0002.009,11 2.009,11
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Tensió: 3x400 V/50 Hz.
Protecció IP-55.
Connexió canonda-brida: DN-32
S'inclou connexió elèctrica, brides, juntes, cargols i material
auxiliar de muntatge. (P - 798)

3 KNL11257 u Sum. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb
regulació electrònica.
característiques:
Potència nominal: 710 W.
Velocitat nominal: 4500 r.p.m.
Tensió: monofàsica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 220 mm.
Connexió: Brides DN40.
Protecció. IPX4D.
S'inclouen brides, juntes, cargols, connexió elèctrica i material
auxiliar de muntatge. (P - 799)

4,0001.562,12 6.248,48

4 KNL11258 u Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit 
Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Material. Bronze.
Longitud. 180 mm.
Connexió: 1´´-1 1/2´´ (Rp-DN)
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de muntatge.
(B-07) (P - 800)

2,0001.069,07 2.138,14

5 EJ62U011 u Subm. i col. d'equip de descalcificació
 Característiques:
- Regeneració automàtica volumètrica.
- Capacitat entre regeneracions amb aigua de Barcelona de uns
40º Fr. com a màxim de duresa  :  20 m3
- Cabal punta màxim: 15,5  m3/h. 
- Litres de resina: 170.
- Connexions : 2´´
- Mides de descalcificador i dipòsit de sal : 1.500 mm x 1.000
mm   - Alçada : 1.910 mm  +  500 mm lliures.- 
S'inclouen elements i barbollaria de connexionat, transport,
assistència tècnica per a muntatge, posta en marxa i material
auxiliar de muntatge.

 (P - 334)

1,0003.659,24 3.659,24

6 PAAUCL10 UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada de polipropilè PP50. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP40
S'inclou aïllament (gruix segons RITE), pintura de protecció i
d'acabat i material auxiliar de muntatge. (P - 835)

2,000361,97 723,94

7 PAAUCL11 UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada de polipropilè PP32. Composició: 
- 3 Entrades / sortides PP25
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE),
pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge. (P -
836)

2,000273,77 547,54

8 PAAUCL12 UN Subm. i col. de col·lector de de distribució construït amb
canonada de polipropilè Cu 40x42. Composició: 
- 3 Entrades / sortides Cu 33x35
S'inclou aïllament ARMAFLEX o equivalent (gruix segons RITE),
pintura de protecció i d'acabat i material auxiliar de muntatge. (P -
837)

2,000402,11 804,22

9 KEZ1PL04 UN Subm. i col. de conjunt per a connexionat circuit d'emplenat,
format per:
 1 Comptador de 1´´. 
 1 Vàlvula de bola 1´´. 
 1 Vàlvula de retenció de 1´´. 
 1 Filtre de 1´´.

1,000184,19 184,19
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 1 Manòmetre.
 1 Purgador automàtic.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 594)

10 KED65811 u Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   120 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 75 /
60   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 45 / 60
ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 26,88 kPa /
27,54  kPa
* Número de plaques 29
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 39 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de
muntatge. (P - 546)

1,000922,64 922,64

11 KED65812 u Subm. i col. de bescanviador de plaques 
característiques:
* Potència d'intercanvi.   28 kW.
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua calenta. 50 /
35   ºC
* Temperatura d'entrada/sortida del circuit d'aigua freda. 25 / 40
ºC.
* Pèrdues de càrrega del circuit d'aigua calenta/freda 14,01 kPa /
14,25  kPa
* Número de plaques 20
* Material de Plaques (Material/Gruix): AISI 316 / 0.4 mm
* Material de juntes (Calent/Fred) NBR
* Connexions: R 1 1/4´´
* Dimensions.: 212 x 764 x 180
* Pes en buit.: 35 kg
S'inclouen p.p. d'accessoris de connexió i material auxiliar de
muntatge. (P - 547)

1,000821,05 821,05

12 KEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de d, col·locat roscat (P -
579)

1,000400,14 400,14

13 KEU4U020 u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de d, col·locat roscat (P
- 578)

1,000120,49 120,49

14 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 295)

22,00020,50 451,00

15 EEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera
de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 294)

18,00017,55 315,90

16 KNE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment (P - 786)

2,00015,01 30,02

17 KNE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment (P - 787)

7,00029,35 205,45

18 KNE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 789)

3,00048,92 146,76

19 KEUBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar,
preu alt i muntada roscada (P - 582)

7,00028,75 201,25

20 KNF51627 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 790)

6,00012,43 74,58
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21 KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 577)

6,00017,59 105,54

22 KN421697 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 771)

12,00032,01 384,12

23 KFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió
de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima
110 °C, roscat (P - 625)

4,00021,59 86,36

24 KFM25730 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió
de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima
110 °C, roscat (P - 626)

8,00031,39 251,12

25 KFM25930 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal
2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de
fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat (P - 627)

2,00051,14 102,28

26 KN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 765)

1,00012,13 12,13

27 KN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 767)

6,00013,43 80,58

28 KN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 769)

33,00025,23 832,59

29 KN811677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
779)

2,00016,57 33,14

30 KN811597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
776)

12,00025,98 311,76

31 KN8115B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
778)

1,00042,25 42,25

32 KNC11062 u Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica, DN-32. Cos de
bronze, PN-10, connexió roscada i amb via de recirculació.
Temperatura màxima de treball 90 ºC. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 785)

1,000770,76 770,76

33 KJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal
(P - 731)

1,000127,94 127,94

34 KF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 609)

12,00018,67 224,04

35 KFC17C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 621)

8,0009,63 77,04
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36 KFC18C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 623)

14,00012,81 179,34

37 KFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 616)

6,0005,41 32,46

38 KFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 620)

26,0009,67 251,42

39 KFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 624)

18,00016,16 290,88

40 KFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 649)

12,00010,76 129,12

41 KFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 635)

8,0007,34 58,72

42 KFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 636)

14,0008,23 115,22

43 KFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 648)

6,0009,86 59,16

44 KFQ32CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 630)

12,00010,86 130,32

45 KFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 651)

14,00015,05 210,70

46 KFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 650)

18,00014,54 261,72

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.09.03 29.011,63

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO FONTANERIA09
CAPÍTULO (1) CAPTACIÓ DE PLAQUES SOLARS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 KEA16636 u Subm. i col. de col·lector solar de tubs al buit. 
Característiques:
Superfície bruta. 4,15 m2.
Suprfície útil de captació. 3,22 m2.
Per a muntatge sobre coberta plana, coberta inclinada o en
façanes horitzontals o verticals.
Dimensions. 1996x2125x97 mm.
S'inclouen part proporcional de líquid solar FAC 20, accessoris
hidràulics per AR 30, suport horitzontal (un per col·lector), kit de
interconnexió entre col·lectors i material auxiliar de muntatge. (P -
543)

12,0002.321,86 27.862,32

2 KEA16637 u Subm. i col. de dissipador de calor per gravetat 1 d'una potència
de 758 W. S'inclou kit de connexió format per vàlvula termostàtica
i accessoris de connexió i material auxiliar de muntatge. (P - 544)

12,000300,06 3.600,72

3 KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 577)

8,00017,59 140,72

4 KN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 765)

8,00012,13 97,04

5 KNF51627 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 790)

8,00012,43 99,44

6 KNC11010 u Valvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en metall, amb preajust de cabal, preses de
pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 781)

8,00057,69 461,52

7 KF5262B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de
0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 605)

4,0009,06 36,24

8 KF5282B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de
0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 606)

4,00010,63 42,52

9 KF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 607)

6,00013,35 80,10

10 KF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 608)

12,00015,55 186,60

11 KF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 609)

142,00018,67 2.651,14

12 KFQ33A5L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 642)

4,0007,75 31,00

13 KFQ33C6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 646)

4,0008,68 34,72
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14 KFQ33C7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 647)

6,0008,73 52,38

15 KFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 648)

12,0009,86 118,32

16 KFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 649)

142,00010,76 1.527,92

17 KFR11412 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 653)

14,00017,64 246,96

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.09.04 37.269,66

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO FONTANERIA09
CAPÍTULO (1) REG05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJSARB08 U Sub. i col de consola de programació via radio, Dimensions 7,6 x
29 x5,1 cm. Temps per estació: 0-240 minuts en increments d'1
minuto.Horas d'arrencada: 9 per dia. Hores d'arrencada
esglaonades. Arrencada manual i avanç de botón.Frecuencia de
treball: 868 MHz. Compatible amb els sensors. S'inclou p.p. de
material auxiliar pel seu muntatge. (P - 380)

1,000455,85 455,85

2 FJSARB09 U Sub. i col de unitat de control d'1 estacions, Per a instal·lació dins
d'arqueta. Compartiment de pila doble amb dos juntes estanques,
IP-68. Dimensions: Ø8,25 x 12,7 alt. Comunicació via
rasdio.Funcionamiento amb solenoides latch DC de 9 volts.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 381)

5,000318,63 1.593,15

3 FJSARB10 U Sub. i col d'electrovàlvula , Ø1 ´´, rosca femella, de PVC, amb
alimentació del solenoide de 9 V. Configuració en línia. Cabal
d'0,23-6,81 m3 / h. Per pressions de 1,38-10,34 bars. Possibilitat
d'arrencada manual mitjançant el solenoide.. S'inclou arqueta de
plàstic rectangular, vàlvula de comporta Ø1 ´´ i p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (P - 382)

5,00078,92 394,60

4 FJSARB11 U Sub. i col de tovera giratòria de multitrraigs MP rotator, abast de
1,8 a 3,5m, ajustable de 90º a 210º, pressió de treball
recomanada de 2.1 a 3'8 atm, cabals de 29,4 l / ha 106,2 l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 383)

53,00026,73 1.416,69

5 FJSARB12 U Sub. i col de tovera giratòria de multicrraigs MP rotator de , abast
de 2,4 a 4,6m, ajustable entre 90 º i 210 º, pressió de treball
recomanada de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36L / ha 120L / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 384)

5,00026,73 133,65

6 FJSARB13 U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera
rectangular central, abast de 1,5x 9 m, pressió de treball
recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 85L / ha 117L / h .Rosca
adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle. S'inclou

4,00026,73 106,92
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p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 385)

7 FJSARB14 U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator tovera
rectangular cantonada esquerra, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de
treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 386)

1,00026,73 26,73

8 FJSARB15 U Sub. i col de tovera giratòria de multirraigs MP rotator, tovera
rectangular cantonada dreta, abast de 1,5x 4,5 m, pressió de
treball recomanada de 2 a 3'75 atm, cabals de 43L / ha 58l / h
.Rosca adaptable a cossos de difusors de difusors rosca mascle.
S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 387)

1,00026,73 26,73

9 FJSARB16 U Sub. i col de cos de difusor, altura d'elevació 10 cm. Alçada total
15,5 cm. Cabal d'0,05-1,25 m3 / h. Interval de pressions entre 1 i
4,8 bar. Broquet intercanviable i adaptable a tots els models de
toveres femella de 1/2 ´´. S'inclou accessori d'acoblament de
colzes articulats marca HUNTER o equivalent model SJ-512 (30
cm/rosca 1/2´´ x 1/2´´) per a una pressió nominal de 10,3 bars i
p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (P - 388)

64,00061,85 3.958,40

10 FJSARB17 U Sub. i col de sistema de reg radicular, amb una alçada de cilindre
enterrar de 46 cm, diàmetre d'exposició de 7,6 cm. Amb
inundador instal·lat de 57 l / h, colze articulat de 30 cm premuntat
amb sortida de rosca mascle de 1/2 ´´. S'inclou p.p. de material
auxiliar pel seu muntatge. (P - 389)

8,00098,62 788,96

11 FJSARB18 U Sub. i col de hidrant de 1´´ amb obertura rosca tipus ACME.
S'inclou arqueta de plàstic rodona, clau per a hidrant HUNTER
QCV-100K o equivalent de 1´´ mascle-femella, colze mòbil
HUNTER HS-100 o equivalent per a clau de 1´´ mascle-femella,
vàlvula de comporta de 1´´ i p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge. (P - 390)

5,000227,77 1.138,85

12 EFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
312)

25,0006,95 173,75

13 EFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
313)

168,00010,41 1.748,88

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.09.05 11.963,16

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO FONTANERIA09
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACP1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 359)

1,0001.305,05 1.305,05

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.09.06 1.305,05

OBRA OBRA RESIDENCIA01
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CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SANEJAMENT10
CAPÍTULO (1) ESCOMESES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD7FSA50 U Subm. i col. de sifó de PVC de 250 mm. de diàmetre, amb
registre mascle/famella, de color gris, per encolar. S'inclou cola i
p.p. d'accessoris per al seu muntatge. (P - 520)

1,000158,87 158,87

2 KN8L35H4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO
16137, per a muntar entre brides, DN 250 (per a tub de 250 mm
de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de
PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 780)

1,000128,38 128,38

3 EFA1M345 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 311)

4,000114,44 457,76

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.10.01 745,01

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SANEJAMENT10
CAPÍTULO (1) XARXA DE PLUVIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm de mides interiors (alçada
variable en 60 i 120 cm), amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P -
519)

8,000184,43 1.475,44

2 EFA1E342 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 309)

86,00023,83 2.049,38

3 EFA1J345 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 310)

110,00043,69 4.805,90

4 2DB1C027 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, alçada variable en 2 i 3
metres, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

 (P - 3)

1,0001.285,56 1.285,56

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.10.02 9.616,28

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SANEJAMENT10
CAPÍTULO (1) XARXA DE FECALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 KD352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm de mides interiors (alçada
variable en 60 i 120 cm), amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P -
519)

15,000184,43 2.766,45

2 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 307)

54,0008,23 444,42

3 EFA18342 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 308)

24,0009,99 239,76

4 EFA1E342 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 309)

122,00023,83 2.907,26

5 EFA1J345 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 310)

68,00043,69 2.970,92

6 EF52E6B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de
2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 298)

32,00036,04 1.153,28

7 EDE41844 u Sum. i col. de separador de llots, greixos i olis realitzat en acer
S235JR i protegit després sorrejat SA 2.5 segons NFA 35511 per
un revestiment Epoxy Polièster polimeritzat a 200ºC interior i
exterior. Obertura total i angles hidràulics. Material adaptat a les
especificacions de la norma NF EN 1825-1.
Estan equipats d'un tub d'entrada, un tub de sortida, amb junta en
neoprè i tapa per a la inspecció i buidatge de greixos, olis i inerts. 
Les característiques tècniques de l'equip permeten separar les
aigües contaminades per densitat, restituint aigua clara que es
podrà abocar a llera pública. 
* Cabal: 1 l / s. 
* Capacitat 377 l. 
* Diàmetre d'entrada / sortida. 110 mm 
* Dimensions: 1000 x 600 x 1035 mm 
* Pes 205 kg. 
S'inclou transport amb camió grua i material auxiliar de muntatge.
(P - 292)

1,0001.598,81 1.598,81

8 ED51BE36 UN Sum. i col. de bunera sifònica de fosa amb reixeta de 250x250
mm. i sortida vertical de 80 mm. de diàmetre. S'inclou material
auxiliar de muntatge. (P - 287)

21,00032,74 687,54

9 2DB1C027 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, alçada variable en 2 i 3
metres, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

 (P - 3)

1,0001.285,56 1.285,56

10 ED1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 286)

3,00041,97 125,91

11 KD31JS01 u Canal de cuina sifònica i registrable amb reixeta tipus entramada
(religa cuadricula de 25 x 25 mm) amb sifó i cistella de recogida
de sòlids, ambdós extraibles. Acer inoxidable AISI 304. (P - 518)

1,000273,35 273,35

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.10.03 14.453,26
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SANEJAMENT10
CAPÍTULO (1) CONDENSATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 306)

88,0008,19 720,72

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.10.04 720,72

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SANEJAMENT10
CAPÍTULO (1) AJUDES DE PALETERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY01ACS1 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions s'inclouen entre altres
els següents treballs:- descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- tapat de forats i regates.-
connexionat i segellat de tots els elements.- neteja final i retirada
de runes i escombraries. (P - 360)

1,000295,59 295,59

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.10.05 295,59

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAAU9985 u Sum. i col. d'instal·lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL
FOC de totes les instal·lacions, que inclou:
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canonades inflamables.
* Abraçaderes intumescents per a passos de canonades
inflamables i no inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de
roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
* Maneguets de segellat de canonades de sanejamiento
necessaris.
* Tots els segellats es realitzaran per a aconseguir RF-120
excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant
llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per a
aconseguir RF-240.
* Calaixos ressistens al foc EI-120
* Entrega dels certificats i assajos dels materials.
 (P - 832)

1,0005.039,11 5.039,11

CAPÍTULOTOTAL 01.01.30.11 5.039,11

OBRA OBRA RESIDENCIA01
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CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO MONITORITZACIÓ12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAAUANE2 u Subm. i col. de MONITORITZACIÓ (UNITAT TERMINAL
REMOTA (REU)) amb la finalitat d'obtenir informació de consums
d'electricitat i de dades de temperatura i humitat tant interior com
exterior. Els consums es dividiran en il·luminació, climatització i
força. Els equips instal·lats són els següents:
- 2 unitats de comptador trifàsic amb comunicació modbus 485.
Inclou 6 trafos d'intensitat TC6 400/5.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat interior amb
interfície RS485 i modbus.
* 1 sonda combinada de temperatura i humitat exterior (IP65) amb
interfície RS485 i modbus.
* 1 emisor de pulsos de gas a incorporar a comptador.
* 1 Armari de control de polièster que inclou:
 * 1 font d'alimentació de 1,2 A
 * Automàta AC500 ECO
* Pasarel·la de comunicacions cap a plataforma de sensores

PSAB/Sentilo..
 * Inclou cablejat intern amb equips de comunicació
Segons prescripcions de Barcelona energia
Inclou posada en marxa.

 (P - 833)

1,0006.894,85 6.894,85

CAPÍTULOTOTAL 01.01.30.12 6.894,85

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO SISTEMES PROTECCIÓ AL LLAMP13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM91IN11 u Parallamps normalitzat format per terminal PDC mod. 3.1 de 54
metres de radi (nivell 3) de zona de protecció, 1 peça d'adaptació
de 1 1/2´´ i 20 mm de diàmetre, 1 màstil galvanitzat de 6 m i 1
1/2´´ de diàmetre, 20 abraçadores M-8 per a cable de 50 mm2, 20
metres de cable trenat de Cu nu de 50 mm, 1 ancoratge tipus
placa de 15 cm, 1 tub de protecció de ferro galvanitzat de
3m+PVC, pou estrella amb sals per descarrega llamp a terra ,
muntat sobre coberta. Inclou certificat d'inspecció. (P - 338)

1,0003.079,68 3.079,68

2 EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues,
amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en
el cable conductor de la instal·lació del parallamps (P - 339)

1,000338,93 338,93

CAPÍTULOTOTAL 01.01.30.13 3.418,61

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 TRANSPORT VERTICAL40
CAPÍTULO ASCENSOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL26U134 ut Actualització del ascensor amb els treballs necessaris perquè
l'ascensor tingui les dimensions corresponents a un Ascensor
Adaptat, amb una cabina de 1.100 x1.600 mm i portes de pas
lliure 800 x 2.000 mm, contemplan les següents treballs: 

PORTA AUTOMATICA DE CABINA

1,00032.775,32 32.775,32
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Subministrament, muntatge i instal·lació d'un joc de portes
metàl·liques automàtiques per a l'interior del camarín, acabada en
acer inoxidable, amb contactes elèctrics de presència, finals de
carreres i altres elements per a la seva obertura i tancament
automàtic.
Aquestes portes portaran incorporat un mecanisme d'obertura
avançada mitjançant un patí retràctil especial.

SUBSTITUIR PORTES DE REPLÀ
Desmuntatge de les portes actuals, subministrament, muntatge i
adaptació de noves portes automàtiques en els pisos, de tres fulls
telescòpiques de pas lliure 800x2.000 mm, acabades en acer
inoxidable. 
Subministrament i muntatge en aquestes portes de panys
electromecànic, contactes de plots arrencadables i contactes
independents per al circuit de maniobra preliminar. 

COL·LOCACIÓ DE GUIES I XASSÍS
Desmuntatge del xassís i les guies actuals, retirada al contenidor,
preparar els ploms a les altures les noves guies, a la part superior
i inferior.
Subministrament i col·locació de noves guies de ferro tipus T per
al camarín, que estarà situat al recinte de l'ascensor, amb els
seus suports i accessoris.
Muntatge d'un nou xassís adaptat a les noves guies i la cabina,
muntatge de la instal·lació elèctrica de cabina, així com el sistema
de falques i afluixament de cables.

DECORACIÓ INTERIOR CAMARÍN ESTÀNDARD
Subministrament i col·locació d'un nou cambril amb
característiques similars a l'actual, 3 panells de fòrmica en color,
muntat sobre aglomerat cru decapada.
-Terra d'alumini damero
-1/2 mirall a fons de la cabina.
-Fals sostre de marc en negre abatible amb frontisses i amb
metacrilat translúcid, equip i dos tubs de leds, amb equip directe a
220w.
-Jambas i sòcols d'acer inoxidable.

SUBSTITUIR CABLES DE TRACCIÓ
Canviar els cables d'ambdós òrgans, subministrant nous ramals
de cables d'acer amb els seus accessoris, desmuntatge dels
cables instal·lats existents i col·locació i muntatges dels nous.

LIMITADOR DE VELOCITAT
Subministrament, muntatge i adaptació d'un nou limitador de
velocitat instantani amb els seus contactes elèctrics de
desconnexió de la maniobra en cas d'accionament.
Subministrament i muntatge del cable d'acer per a l'accionament
de el nou limitador i connectar-lo a l'mecanisme de paracaigudes
de l'cambril. Subministrament i instal·lació en la part inferior de
l'recorregut d'una politja de reenviament de cables amb pes de
ferro perquè el cable estigui degudament tensat, i d'un contacte
elèctric de desconnexió de la maniobra en cas d'afluixament o
trencament del cable d'acer d'accionament . Una vegada que es
trobi completament instal·lat, comprovar correcte funcionament de
tot el sistema.

BANDES DE INFRARROJOS
Subministrament i instal·lació a la cabina de l'aparell d'un
dispositiu de protecció de portes, constituït per una banda de
raigs infrarojos que impedeix l'accionament de les portes mentre
existeixi algun obstacle en el seu recorregut. El detector produeix
una cortina de raigs entrecreuats que protegeixen el pas de la
porta

 (P - 336)
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2 EL26U135 ut Desplaçar els components de l'actual sala de màquines fins al
nova cambra de màquines.
Realitzar instal·lació elèctrica des de l'ascensor fins al quadre de
maniobra.
Subministrament i col·locació d'una nova mànega des de la
central oleodinàmica fins el pistó.
materials:
-Mànega de maniobra.
-mànega hidràulica
-casquets
-Racórs per a unió (P - 337)

1,0003.267,54 3.267,54

CAPÍTULOTOTAL 01.01.40.01 36.042,86

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 EQUIPAMENT41

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQDT021 m2 Subministre, muntatge i col·locació de frontal de cabines
sanitàries, de 200 cm d'alçada, format per parts mòbils i parts
fixes, prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12
mm de gruix, amb bastiment, amb film protector revestit de resina
de melamina, acabament llis; perfil superior estabilitzador al front
d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini
anoditzat en forma de u de 12 mm; batents d'alumini anoditzat
amb goma amortidora d'impacte; potes de 150mm d'alçada,
d'alumini massís anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en
acer inoxidable, embellidor en forma de con de nylon i peana
d'acer inoxidable. inclou frontisses per portes, de doble pala ,
embegudes al cantell, d'acer inoxidable d'alta qualitat de 3 mm de
gruix i 20 mm de nus; manlleves de diseny d'acer inoxidable aisi
304 de 19 mm de diàmetre amb sistema de lligat, pany i condena
d'acer inoxidable amb indicador lliure/ocupat i espiga per obertura
d'emergència.totalment col·locada, en perfecte funcionament,
montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons
plànols de projecte. (P - 251)

9,020225,95 2.038,07

2 EAQDT022 m2 Subministre, muntatge i col·locació de divisions de cabines
sanitàries, de 200 cm d'alçada, formada només per parts fixes,
amb prefabricat hidròfug, realitzat amb compacte fenòlic de 12
mm de gruix, acabament llis, interior de planxa d'escuma de
poliestiré expandit; perfil superior estabilitzador al front d'alumini
anoditzat de 55x40mm; perfils verticals d'alumini anoditzat en
forma de u de 12mm; potes de 150mm d'alçada, d'alumini massís
anoditzat de 20 mm amb regulador d'altura en acer inoxidable,
embellidor en forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable.
totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i
ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. (P - 252)

6,600204,97 1.352,80

3 EAQDT023 ut Subministre, muntatge i col·locació de mampara divisoria, de
dimensions 80x200 cm, amb prefabricat hidròfug, realitzat amb
compacte fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestit
de resina de melamina, acabament llis, perfil inferior i superior
estabilitzador al front d'alumini anoditzat de 55x40mm; perfils
verticals d'alumini anoditzat en forma de u de 30mm; batents
d'alumini anoditzat amb goma amortidora d'impacte; embellidor
en forma de con de nylon i peana d'acer inoxidable. totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 253)

1,000163,84 163,84

4 EAQDPF20 ut Subministre i col·locació de porta d'armari d'una fulla batent
enrasades amb el revestiment, per a un pas de 95x215 cm,
prefabricada hidròfuga, realitzada amb panells de compacte
fenòlic de 12 mm de gruix, amb film protector revestides de resina

13,000277,71 3.610,23
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de melamina, acabament llis, frontisses, d'alta qualitat d'acer
inoxidable de 3 mm de gruix i 20 mm de nus segons normativa
din per rebuda oculta; tirador d'alumini, ferratges d'acer
inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat; marc
bibloc d'alumini extrusionat de 2 mm de gruix, anoditzat grata
mate, cantonades rectes i reforçades interiorment, doble perfil de
regulable per nivellació, goma perimetral amortidora d'impacte,
caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable.
totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i
ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de
projecte. (P - 250)

5 EQ54UT12 ut Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 175 cm de
llargada i 40 cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm, format per
estructura metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent
ancorada a paret amb fixacions mecàniques, acabat en la seva
part superior amb un taulell de dm de 20 mm de gruix hidrofug, i
revestit segons planos en la seva part superios i faldons per
panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons
carta de colors. tot segons plànols i detalls de projecte deixant el
conjunt el mostrador col.locat i acabat.
 (P - 351)

2,000388,20 776,40

6 EQ54UT14 ut Subministre i col.locació de conjunt de mostrador de 275 cm de
llargada i 40 cm d'amplada, amb un frontal de 20 cm, format per
estructura metàl.lica formada per tub d'acer galvanitzat en calent
ancorada a paret amb fixacions mecàniques, acabat en la seva
part superior amb un taulell de dm de 20 mm de gruix hidrofug, i
revestit segons planos en la seva part superios i faldons per
panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons
carta de colors. tot segons plànols i detalls de projecte deixant el
conjunt el mostrador col.locat i acabat.
 (P - 353)

2,000340,95 681,90

7 EQ54UT15 ut Formació de armari de bie, de dimensions aproximades
60x220x30 cm, amb la part central oberta per encaixar la caixa de
la bie, una tarja superior fixa i en la part inferior una porta d'una
fulla batent de 60x100 cm, amb sistema ´´toca-toca´´, tot el
conjunt realitzat amb panell fenòlic de 8 mm de gruix, amb acabat
rugós surf, segons carta de colors, inclou estructura de suport,
mecanismes i tots els elemenst necessaris per deixar l'unitat
acabada. tot segons plànols i detalls de projecte. (P - 354)

3,000390,30 1.170,90

8 EQ54UT16 m2 Subministre i col.locació de cortina separadora, amb rail d'alumini,
col.locada amb fixacions mecániques.  (P - 355)

97,25014,98 1.456,81

TÍTULO 4TOTAL 01.01.41 11.250,95

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 21)

17,3107,68 132,94

2 E2R300H0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 26)

20,78019,64 408,12

3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 30)

20,7803,31 68,78

4 E2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper (P - 25)

25,0004,41 110,25
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TÍTULO 4TOTAL 01.02.02 720,09

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 FONAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució
de micropilons (P - 45)

1,0002.082,15 2.082,15

2 E3D1G1A3 m Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre
amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura,
armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
n/mm2 de límit elàstic, 127 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i
injecció única amb beurada de ciment cem i 52,5 r (P - 44)

108,00086,82 9.376,56

3 E3DZB010 M Enderroc de cap de micropiló de 160 mm de diàmetre (P - 46) 10,80021,20 228,96

4 E3FBUC01 ut Connexió de micropilot a l'encep amb 4 barres corrugades d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diametre, fixades
mitjançant soldadura a l'perfil tubular, en el tram prèviament
escapçat i net, per a la correcta adherència entre l'armadura de
l'micropilot i el formigó de l'encep. (P - 49)

12,00031,67 380,04

5 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/p/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 51)

14,14012,49 176,61

6 E3F516H3 m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
47)

6,225119,20 742,02

7 E3FB3000 kg Armadura per a enceps ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 48)

846,4001,32 1.117,25

8 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 50) 21,70031,37 680,73

9 E38519H3 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20, abocat amb
cubilot (P - 41)

5,432106,24 577,10

10 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 42)

552,0901,38 761,88

11 E38DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets (P - 43) 31,33028,52 893,53

TÍTULO 4TOTAL 01.02.03 17.016,83

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ESTRUCTURA04
CAPÍTULO ESTRUCTURA FORMIGÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45C1810 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
64)

27,39094,37 2.584,79

2 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 69)

2.150,5001,57 3.376,29

3 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi (P - 75)

124,50035,11 4.371,20

4 E4511810 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -

1,365111,89 152,73
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60)

5 E4B13000 kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s
de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 66)

411,7001,35 555,80

6 E4D1JA25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró
per a pilars de secció circular de 30 cm de diàmetre, per a deixar
el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (P - 70)

13,44030,18 405,62

7 E4581810 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
63)

4,785108,32 518,31

8 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 68)

1.012,0001,51 1.528,12

9 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a cèrcols de directriu recta (P - 73)

19,14073,53 1.407,36

10 E4531810 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
62)

5,330104,74 558,26

11 E4B35000 kg Armadura per a bigues ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 67)

701,5001,51 1.059,27

12 E4D3D505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 72)

34,84540,34 1.405,65

CAPÍTULOTOTAL 01.02.04.01 17.923,40

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ESTRUCTURA04
CAPÍTULO ESTRUCTURA METÀL.LICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4415115 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 53)

2.358,1901,86 4.386,23

2 E4415125 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 54)

155,9401,93 300,96

3 E4435115 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 56)

1.485,4551,83 2.718,38

4 E44Z5A25 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 59)

42,3904,09 173,38

5 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció
de ciment i sorra (P - 77)

24,0001,65 39,60

CAPÍTULOTOTAL 01.02.04.02 7.618,55

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ENVOLVENT05
CAPÍTULO COBERTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 E6184L1K m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari (P - 94)

8,20027,97 229,35

2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 95)

123,0001,26 154,98

3 E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment (P - 96)

1,230140,97 173,39

4 E5Z1UC5F m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat de tota
la superficie amb una capa dura, aplanada i fratassada, formació
de mitjes canyes amb morter de ciment 1:6, col.locació de junta
de poliestiré expandit de 2 cm de gruix en totes les entregues
amb paraments verticals com a junt de dilatació.  (P - 79)

42,00013,44 564,48

5 E7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a
250 g/m2, col.locada no adherida (P - 141)

42,0002,30 96,60

6 E763UA0L m2 Impermeabilització monocapa no adherida, formada per una
làmina de cautxo sintétic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm de
gruix, amb reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic,
fixada al suport en el perímetre, 
Inclou la p.p. de juntes i solapaments fixats amb junta
autoadhesiva, de cautxó EPDM, i de 76 mm d'amplada, previa
imprimació amb base disolvent.

 (P - 137)

42,00023,10 970,20

7 E7B11E10 m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 140)

42,0002,15 90,30

8 E7C2UE08 m2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït
(xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa,
resistència tèrmica >=1,76 m2k/w, transmitància=0,034W/mK,
resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la
superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

 (P - 143)

42,00011,29 474,18

9 E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 139)

42,0002,15 90,30

10 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 (P - 190)

42,0009,50 399,00

11 E9DC1M3F m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-ef (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 192)

42,00050,44 2.118,48

12 E5ZDUH0D ml Minvell encastat al parament, de rajola de gres procelànic
premsat sense esmaltat, col·locada amb morter de ciment 1:6, i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 84)

29,00016,24 470,96

13 E8J9U003 ml Subministre i col.locació de xapa de coronament de paret amb
planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs, acabada
lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb metxes de
connexió en les juntes, inclou estructura de suport i anivellació
col.locada amb fixacions mecàniques, amb metxes i clipat de la
xapa de coronament per col.locació del remat sense perforacions,
tot segons projecte. (P - 187)

29,00034,17 990,93

14 E5ZH5DJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 87)

2,00042,32 84,64
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15 E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat (P -
149)

8,20032,72 268,30

16 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat (P - 181)

8,20015,29 125,38

17 E5ZFUUQN u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització.  (P - 85)

2,00021,07 42,14

CAPÍTULOTOTAL 01.02.05.01 7.343,61

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ENVOLVENT05
CAPÍTULO RAM DE PALETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612B51S m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment cem ii i
additiu inclusor aire/plastificant (P - 90)

105,45036,45 3.843,65

2 E8J9ULL3 ml Subministre i col.locació de dintell de paret suspesa en planta
baixa, realitzada amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix,
de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb quatre plecs,
acabada lacada al forn, en color a escollir df, en taller amb
metxes de connexió en les juntes, inclou la col.locació de tirants
de suspensió, col.locada amb fixacions mecàniques (P - 188)

19,50031,36 611,52

CAPÍTULOTOTAL 01.02.05.02 4.455,17

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ENVOLVENT05
CAPÍTULO FUSTERIES ALUMINI03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAF4FA10 ut F06.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dues fulles desiguals amb
fulla oculta, de dimensions totals 196x125 cm, una fula
oscilo-batent de 65x125 cm, i una fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 222)

1,000646,34 646,34
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2 EAF4FA11 ut F07.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 519x125 cm,,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per dues finestres d'una fulla oscilo-batent de
65x125 cm, i tres finestres d'una fulla batent de 121x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 223)

2,0001.519,94 3.039,88

3 EAF4FA12 ut F08.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat, amb fulles
oscilo-batents de fulla oculta, de dimensions totals 435x125 cm,
amb trencament de pont tèrmic, color a escollir per df.,
dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat
ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o
superior segons resultats d'assaig.   
Formada per els seguents elements:

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per tres finestres d'una fulla oscilo-batent de
65x125 cm, i dues finestres d'una fulla batent de 110x125 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de
mides a obra. (P - 224)

1,0001.310,99 1.310,99

4 EAF4FA20 ut B02.- submistre i col.locació de finestra realitzada amb fusteria
d'alumini lacat, de dimensions totals 100x215 cm, amb
trencament de pont tèrmic, color a escollir per df., dimensions de
galzes segons une 85.220, amb segell de qualitat ewa/euras,
classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior
segons resultats d'assaig.   

-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20
mm,
-fusteria formada per una finestra de dimensions totals 100x215
cm, amb una finestra d'una fulla oscilo-batent de 90x100 cm, amb
una tarja inferior fixa de 100x110 cm.
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria, necesaris
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb
escuma, sellats amb cordons de poliuretà, etc).
-tapajunts tallats a l'inglete
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria.
-microventilació incorporada a la fusteria.
-no inclou els vidres.

totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de

2,000500,39 1.000,78
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mides a obra. (P - 232)

5 EC1FU241 m2 Vidre aïllant tipus BE 33.1+16+5 mm amb Uv= 1,30 wm2/k g=
0,60, format amb lluna de seguretat laminar de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, amb vidre baix emisiu,
amb una cambra d'aire de 16 mm, i una lluna incolora de 5 mm de
gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusteria.

 (P - 282)

23,71261,49 1.458,05

CAPÍTULOTOTAL 01.02.05.03 7.456,04

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ENVOLVENT05
CAPÍTULO SERRALLERIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6MEZ025 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 196x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 117)

1,000456,91 456,91

2 E6MEZ027 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 510x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

 (P - 119)

2,0001.102,71 2.205,42

3 E6MEZ030 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 435x130 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.

1,000930,72 930,72
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 (P - 122)

4 E6MEZ852 ut Subministre i col·locació de marc perimetral, (format per brancals,
llindes i escopidor), fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de
gruix, amb galvanitzat DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al
forn a 140º de 60/80 micres i acabat amb lacat de polièster al forn
de 200º amb el ral a escollir per DO, amb un desenvolupament
màxim de 625 mm, de dimensions 100x215 cm, amb aïllament
perimetral, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.
 (P - 136)

2,000362,93 725,86

5 E6MEZ031 ml Subministre i col·locació de xapa de remat per lindes i escopidor,
fabricat amb xapa d'acer polit de 2 mm de gruix, amb galvanitzat
DX51D Z275 MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80
micres i acabat amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a
escollir per DO, amb un desenvolupament màxim de 500 mm,
amb aïllament, inclou fixacions mecàniques, segellats perimetrals
interiors i exteriors, impermeabilitzats i accessoris.
Inclou la formació de trencaaigües de dintell i escupidor de
dimensions segons planos peça arrencada, col·locat
lleugerament inclinat cap a la l'exterior, formació de encastament
per la formació de les guies de les persianes. S'inclouen tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació, suports, fleixos,
tirants, segons instruccions del fabricant, així com els segellats.
Nota: Inclou la protecció del element durant el curs de l'obra.
 (P - 123)

34,10037,49 1.278,41

CAPÍTULOTOTAL 01.02.05.04 5.597,32

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ENVOLVENT05
CAPÍTULO PROTECCIONS SOLARS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVDUG01 m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de
gelosia i protecció solar finestres, de secció 95x30 mm,
col.locades a un intereix segons projecte, amb un primer
tractament autoclau incolor amb el producte aditiu per al
compliment d'una classe de risc III segons codi tècnic, segón
tractament autoclau amb color i acabat capa de cera repel·lent a
l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per
fusta exposada ambients cara sur, preparades per anar
col.locades sobre xapa de suport. (no inclosa en aquesta partida).
tot segons projecte (P - 270)

41,888211,62 8.864,34

2 K447XL01 m2 Subministre i col.locació de estructura de suport de la gelosia de
fusta, format per estructura d'acer amb galvanitzat DX51D Z275
MBC, capa d'imprimació al forn a 140º de 60/80 micres i acabat
amb lacat de polièster al forn de 200º amb el ral a escollir per DO,
realitzat per xapes horitzontals, plegades en forma de L de 2 mm
de gruix, col.locades a un intereix segons projecte, per ancoratge
de la lama de fusta, i estructura vertical per suport i fixació de les
xapes horitzontals, format per muntants realitzats per tubulars
foradats de 40x40 mm, inclou la formació en taller dels forats per
la futura fixació de les lames de fusta.
Tot el conjunt treballat en taller en moduls, d'acer galvanitzat,
lacat al forn i muntat a obra sense soldadura, colocat amb
fixacions mecániques. tot segons projecte

41,88899,81 4.180,84
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 (P - 483)

3 K447XL10 ut Increment económic per formació de registre el l'estructura de la
gelosia de façana per accés a bombers, amb la formació d'una
estructura desmuntable i el tall de la fusta de les lames per
ajustarla al registre, dimensions segons projecte.

 (P - 484)

2,000341,25 682,50

CAPÍTULOTOTAL 01.02.05.05 13.727,68

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ENVOLVENT05
CAPÍTULO REVESTIMENTS EXTERIOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 403)

204,2507,61 1.554,34

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 404)

24.510,0000,09 2.205,90

3 47CD6412 m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color A, sistema
d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana
mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une - en
13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files
successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter
monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines
redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius
especials ; i les següents característiques tècniques : adherència
sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència sobre placa d'am >
= 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10,
resistència a flexió > = 2 mpa , resistència a compressió >= 3.5
mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el
revers de compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a

125,30071,18 8.918,85
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plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle
d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24
hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb espiga
, ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb
certificació eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan
sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i
exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el
revestiment de les plaques aïllants amb base blanc aplicat en
dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb malla de
fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb obertura de
l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de resistència
a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i resistència a
elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de morter
regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en fresc
malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície amb el
morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per rebre
l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal flexible, que
s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim
d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les
següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w
/ m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 >
= 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i
granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la
direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb
paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
 (P - 14)

4 47CDU010 m2 Sistema SATE acabat mineral en capa fina, color B, sistema
d'aïllament tèrmic per l'exterior en façana amb dite 13/0836 ,
consistent en: 
-subministrament i col·locació de les plaques aïllants de llana
mineral ( lm ) , amb codi de designació segons la norma une - en
13162 : t5 - ds ( 23,90 ) - tr10 - ws - mu1 - aw0,70 - afr5 ,
euroclasse a1 de reacció al foc , densitat 125 kg / m3 i
conductivitat tèrmica 0.036 w / m . k en, de 80 mm de gruix.
-les plaques es col.locaran en posició horitzontal en files
successives , de baix a dalt, a trenca - junts en relació amb la
filera anterior, i seran adherides mitjançant el morter
monocomponent d'adhesió per plaques d'aïllament tèrmic,base,
compost a base de ciment gris , càrregues minerals , resines
redispersables en pols , fibra de vidre d'alta dispersió i additius
especials ; i les següents característiques tècniques : adherència
sobre maó ceràmic > = 0.3 mpa , adherència sobre placa d'am >
= 0.08 mpa ( cfs ) , w2 ( < = 0.2 kg / m2 . min0.5 ) , μ < = 10,
resistència a flexió > = 2 mpa , resistència a compressió >= 3.5
mpa ( csiii ) , reacció al foc a1.
-l'aplicació del morter com adhesiu es realitzarà directament en el
revers de compost a base de ciment gris, i pegats centrals o bé a
plana dentada de 10 x 10 mm, per a la seva aplicació posterior
sobre el suport pla ( irregularitats inferiors a 10 mm sota un regle
d'1 m ) . un cop sec el morter d'adhesió ( transcorregudes 24
hores ) , les plaques seran ancorades mecànicament amb espiga
, ancoratge de polipropilè i clau expansionante de niló amb
certificació eta -07 / 0291 i valor d'extracció mínim de 15 dan
sobre suport de maó col·locades a raó de 6 espigues / m2 mínim ,
incrementant el nombre d'aquestes en zones elevades i
exposades a la succió del vent. posteriorment es realitzarà el
revestiment de les plaques aïllants amb weber.therm base blanc
aplicat en dues mans i acabat llis ( gruix total 4-5 mm ) armat amb

11,14067,31 749,83
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malla de fibra de vidre alcalí resistent, malla 160 , amb obertura
de l'entramat 3.5 x 3.8 mm , 160 g / m2, valor nominal de
resistència a tracció en condicions estàndard de 2.200 / 2.200 i
resistència a elongació 3.8 /3.8 ; s'aplicarà una primera mà de
morter regularitzador de 1 - 2 mm sobre la qual es embeberá en
fresc malla de reforç, i posteriorment es cobrirà tota la superfície
amb el morter regularitzador deixant una superfície llisa apta per
rebre l'acabat ; estuc fi deformable d'altes prestacions, cal flexible,
que s'haurà d'aplicar a mà un mínim de 3 capes, i està compost a
base de calç aèria, resines orgàniques , additius orgànics i
inorgànics , càrregues i pigments minerals, en un gruix màxim
d'aplicació d'1 mm en tres mans. l'estuc ha de presentar les
següents característiques tècniques : conductivitat tèrmica 0.54 w
/ m · k ( p = 50%), adherència sobre morter base > 0,3 mpa w2 >
= 0.2 kg / m2 · min0.5 ) , densitat en pols 0.8 - 0.85 g / m3, i
granulometria màxima de fins a 0.1 mm , color a definir per la
direcció 
fins i tot p / p de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts , racons , arestes,
queixals, brancals , llindes , rematades en les trobades amb
paraments , revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
 (P - 15)

CAPÍTULOTOTAL 01.02.05.06 13.428,92

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 TANCAMENTS INTERIORS07
CAPÍTULO RAM DE PALETA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612B51S m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment cem ii i
additiu inclusor aire/plastificant (P - 90)

12,00036,45 437,40

CAPÍTULOTOTAL 01.02.07.01 437,40

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 TANCAMENTS INTERIORS07
CAPÍTULO TABIQUERIA SECA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E652UP01 m2 CV1.- Formació d'envà (composició 15/70/15), de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (a) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 60 mm de gruix,
inclou tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació,
execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions
i neteja, completament col.locat i llest per pintar. (P - 97)

7,95042,11 334,77

2 E652UP02 m2 CV2.- Formació d'envà (composició 13+13/48/13+13), de plaques
de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 100 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques estàndard (a) de 13 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm
de gruix, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar,

15,10551,52 778,21
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anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar. (P
- 98)

3 E652UP05 m2 CV5.- Formació de trasdosat (composició 15/48), de plaques de
guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (a) per una cara de 15
mm, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w de 40 mm de gruix,
amb paper kraft, inclou tractament de forats, replanteig auxiliar,
anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i llest per pintar. (P
- 101)

107,59035,81 3.852,80

4 E83EA482 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 162)

25,00058,40 1.460,00

5 E83FU010 m2 Increment de preu per sustitució de placa estandar per placa
hidrofuga del mateix gruix. (P - 163)

9,2801,45 13,46

6 EAQDF010 ut Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer
perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per
parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs
de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral
de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta
multicapa, complet del kit de deslliçament. 

s'inclou:
- subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de
100mm
- sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie
- estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll
. travaser i batent posterior de fusteria multicapa
- tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate
- guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i
guiador inferior
- aïslamient acústic de 30db (apa-10-10)
 (P - 241)

1,000275,28 275,28

7 E84A7855 ut Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm (P - 171) 5,00010,10 50,50

CAPÍTULOTOTAL 01.02.07.02 6.765,02

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 FUSTERIES INTERIORS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQDPF02 ut PF2.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un buit
d'obra de dimensions 115x210 cm, d'una fulla batent enrasada
amb el revestiment, de dimensions de 105x205 cm, realitzada
amb panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb
bastiment perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm,
revestides a les dues cares amb plaques de compacte fenòlic
estratificat print hpl de 8 mm de gruix, amb film protector
revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior
de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable,
joc de manetes d'acer inoxidable, sobre placa de 180x180mm,
ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de
seguretat; cantonades rectes i reforçades interiorment, goma
perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons
normativa, ample de mur variable. totalment col·locada, en

1,000918,57 918,57
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perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans
auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 243)

2 EAQDPF05 ut PF5.- Subministre, muntatge i col·locació de conjunt de porta
corredissa, per a un forat d'obra de 95x220 cm, format per una
porta corredissa de dimensions 90x225 cm, realitzada amb
panells de compacte fenòlic de 46 mm de gruix, amb bastiment
perimetral massís de compacte fenòlic 40x20 mm, revestides a
les dues cares amb plaques de compacte fenòlic estratificat print
hpl de 8 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de
melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana
mineral, joc de tiradors d'acer inoxidable sobre placa de
180x180mm, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i
cilindre de seguretat, guia de deslliçament d'alumini ocult amb
doble base per allotjament de rodes amb doble fre, totalment
col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb
p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. (P - 246)

1,000608,82 608,82

TÍTULO 4TOTAL 01.02.08 1.527,39

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 PAVIMENTS12
CAPÍTULO PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7C765F2 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de
gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de
19 a 21 db, i una resistència a la compressió > 21 kpa, segellada
amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no
adherida (P - 144)

77,3503,96 306,31

2 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 (P - 190)

77,3509,50 734,83

3 E9DC172D m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888) (P - 191)

72,85041,39 3.015,26

4 E5Z26U01 m2 Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland
amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb additiu
hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P -
81)

4,50012,16 54,72

5 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 148) 9,0009,99 89,91

6 E9P1TA02 m2 Subministre i col.locació de paviment vinílic homogeni antilliscant
de 2,5 mm de gruix, antilliscant, amb classificació a l'us clase 3 /
clase c al lliscament segons cte, en rotlles de 25x2m, amb juntes
termosegellades en calent, certificació iso 9001 i ecològica iso
14001 i emas, inclou part proporcional de peces especials, tot
segons plànols i detalls de projecte. acabat granit multisafe. 
Inclou la part proporcional de retorn de socols en mitja canya,
perfil de transició de de cautxó, i les peces especials per trobada
amb el revestiment. (P - 194)

4,50053,43 240,44

7 E9U6UZ07 ml Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 14,3 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color
llis col·locat amb morter adhesiu (P - 201)

55,70015,34 854,44

8 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions
normals, col·locant previament el suport (P - 206)

4,95054,91 271,80
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9 ED51CGDM ut Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de
250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter
per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 ) (P - 288)

1,00064,01 64,01

CAPÍTULOTOTAL 01.02.12.01 5.631,72

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 REVESTIMENTS13
CAPÍTULO TEIXITS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E867UB6C m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada
amb suport de cotó de 0,55 mm de gruix i 350 g/m2 de massa
superficial, amb una classificació al foc B-s1-d0, col·locat adherit
(P - 178)

18,70034,64 647,77

CAPÍTULOTOTAL 01.02.13.01 647,77

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 REVESTIMENTS13
CAPÍTULO APLACATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E867FE01 m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de
parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated ),
acabat ´´Woods´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment
fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat, color a escollir per df,
segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal,
rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria
oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material.
fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons, adhesiu. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especial,
disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons
disseny de df. inclou aplicació de les normes cte. (P - 176)

12,00094,41 1.132,92

2 E867FE02 m2 Subministre i col.locació de sistema integral de revestiment de
parets amb revestiment tipus hpl (high pressure laminated )
acabat ´´Larix´´, clasificació bs1 d0, realitzat amb revestiment
fenòlic de 6 mm de gruix, amb acabat color a escollir per df,
segons carta de colors, amb mecanització vertical i horitzontal,
rebaixos per superposició i acoplament de panells, tornilleria
oculta. inclou visellat de totes les cantonades amb juntes per
absorvir dilatacions i contraccions de les tensions del material.
fixació mixta, mecànica-adhesiva amb macarrons adhesiu. inclou
enllatat amb rastrells de hpl de color negre, de 60x60 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades amb morter adhesiu especialt,
disposició de panells, tant verticals com horitzontals, segons
disseny de df. inclou aplicació de les normes cte. (P - 177)

105,00094,41 9.913,05

CAPÍTULOTOTAL 01.02.13.02 11.045,97

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 REVESTIMENTS13
CAPÍTULO PINTURA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 183)

79,8005,70 454,86

CAPÍTULOTOTAL 01.02.13.03 454,86

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 CEL RAS14
CAPÍTULO CEL RAS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E844U220 m2 CH1.- Subministre i col.locació de cel ras acústic continu de
plaques de guix laminat, rectilini rodo 8/18 R amb perforació tipus
ordenada de 15%, amb vel acústic, ocupant tota la superfície de
12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma
UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 167)

57,10059,04 3.371,18

2 E844UCC1 m2 CH2.- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 168)

15,75033,40 526,05

3 E844F120 m2 CH2.2.- Formació de faixes perimetrals, de mides a replantejar a
obra, en el cel ras per tal d'ajust del cel ras perforat, realitzat amb
cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 166)

19,20037,24 715,01

4 E844UCR6 m2 CH3.- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, placa
hidrófuga, amb acabat llis, 600x 600 mm i 15 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format
per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 169)

4,50038,49 173,21

5 E83FUU10 ml Formació de fosejat per formació de cortiner, en cel ras de mides
segons projecte, realitzat amb placa de guix laminat de 13 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 164)

28,70027,81 798,15

6 1652TAAI m2 Subministre i col·locació de tabica de plaques de guix laminat
sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària, col.locats cada 40 cm, aplacat amb dues
plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada mecànicament.
inclòs remat perimetral amb perfil metàl·lic, tractament de juntes:
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta
de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès
fins  deixart totalment enllestit per a pintar. (P - 2)

8,10025,87 209,55

7 E84ZG1A0 ut Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 175)

4,00057,35 229,40

8 E7C9UBC4 m2 Suministr i col.locació de revestiment horitzontal de llosa de la
planta primera amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de
roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 80

38,00019,44 738,72
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mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W i revestiment de vel negre,
col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 145)

9 E84HU080 m2 Cel ras de tauler de partícules de tauler mineral hidrofug de 22
mm de gruix, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim (P - 174)

38,00042,62 1.619,56

CAPÍTULOTOTAL 01.02.14.01 8.380,83

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 APARELLS SANITARIS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14UU13 ut Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació, inclou el bastidor metàl·lic
regulable, autoportant, d'acer pintat amb polièster, com a suport
de vàter suspès i fluxor, per encastar en mur de fàbrica o en envà
de plaques de guix, de 395 mm d'amplada i 1050 a 1300 mm
d'altura; fins i tot ancoratges, colze de desguàs de 110 mm de
diàmetre i elements de connexió. (P - 315)

1,000547,52 547,52

2 EJ13B113 ut Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada
tipus meridian de la casa roca o equivalent, de dimensions
650x530, incló s sifó ampolla d'acer inoxidable, tap amb
cadeneta, suports, complet, instal.lat i provat.
 (P - 314)

1,000207,92 207,92

3 EJ23513A ut Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades d'1/2´´ (P - 324)

1,000140,71 140,71

4 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 285)

1,44076,43 110,06

5 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 329)

1,00097,78 97,78

6 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 331)

2,000284,46 568,92

7 EJ46U002 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 330)

1,000153,47 153,47

8 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 333)

1,00020,28 20,28

9 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions
290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
328)

1,000150,91 150,91

10 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça,
de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 327)

1,00079,79 79,79

11 EJ46U004 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta
de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 332)

1,000387,97 387,97

12 EJ22113A u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de

1,00087,91 87,91
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1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 319)

13 EJ22X930 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica,
preu mitjà (P - 323)

1,0008,86 8,86

14 EJ22R130 u Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà (P - 321)

1,00013,03 13,03

TÍTULO 4TOTAL 01.02.15 2.575,13

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 EQUIPAMENT19

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ54UT16 m2 Subministre i col.locació de cortina separadora, amb rail d'alumini,
col.locada amb fixacions mecániques.  (P - 355)

5,50014,98 82,39

2 EQ54UT13 ut Subministre i col.locació de moble baix amb una pica, de
dimensions total 120x60x90 xm, format per dos moduls amb una
porta batent cada módul., acabat tot el conjunt amb panell fenòlic
de 8 mm de gruix, amb acabat rugós surf, segons carta de colors.
tot segons plànols i detalls de projecte deixant el conjunt col.locat
i acabat. (no inclou la pica)
 (P - 352)

1,000340,95 340,95

3 EAVTU010 M2 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada i
de color a definir per projecte, amb especejament segons plànols
de projecte, amb sistema d'accionament elèctric, mororització i
guiatge amb guia d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques.
(P - 273)

4,00093,59 374,36

4 EAVTSA02 M2 Subministre i col.locació de cortina de filtre solar microperforada,
de color plata, amb especejament segons plànols de projecte,
amb sistema d'accionament elèctric, mororització i guiatge amb
guia d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 272)

4,000104,63 418,52

TÍTULO 4TOTAL 01.02.19 1.216,22

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148HC1 m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de
fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 407)

14,00014,33 200,62

2 K2148U10 m2 Enderroc de porxo exterior del edifici, format per llosa de formigó
armat massissa i en formació de gelosia, realitzat amb mitjans
mecànics i repicat de punts singulars realitzat amb mitjans
manuals amb compressor.
Inclou l'apuntalament provisional de l'estructura a enderrocar, la
formació de pretalls per delimitar les zones a enderroc i les zones
a conservar, inclou el tall d'armadures amb tall oxiacetilènic, i
càrrega mecánica de runa sobre camió o contenidor, 

 (P - 408)

48,48038,87 1.884,42

3 K213UI10 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 405)

7,200172,30 1.240,56

4 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 406)

2,520361,45 910,85
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5 K219UUU1 M2 Arrencada de paviment de terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
439)

150,5606,94 1.044,89

6 K219UU10 M2 Arrencada de graons terratzo rentat a l'àcid, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 436)

48,0003,47 166,56

7 K219UU11 m2 Arrencada de instal.lacions exteriors, iluminiació, xarxa
d'alimentació, aigua, reg, etc, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 437)

1,000231,27 231,27

CAPÍTULOTOTAL 01.04.01.01 5.679,17

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO FORMACIÓ FORJAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 14LMU14A m2 Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, format per:
-muntatge de sostre amb perfil de xapa col.laborant d'acer
galvanitzat de gruix 1,00 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla,
per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum
menor de 2,8 m, 
-armadura per a sostres amb elements resistens industrialitzats
ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >=
500 n/mm2, amb una quantia de 1,50 kg/m2 d'armadura.
-armadura per a sostres amb elemenst resistents ap500 t amb
malles electrosoldades de de barres corrugades d'acer me 20x20
cm, 6 i 6 mm de d b500t une-en 10080
-formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
ha-25/p/10/i de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

s'inclou la part proporcional de l'execució dels forats en obres de
fàbrica existents, daus de formigó estructural i rebliment del volum
restant de fàbrica fins deixar el parament amb la superfície
anivellada; inclós estintolaments previs de la zona adjacent;
totalment acabat segons detalls de projecte. (P - 1)

13,75050,30 691,63

2 E443512D kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 57)

621,9201,81 1.125,68

3 K4ZWMB01 ut Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P -
501)

18,00010,20 183,60

CAPÍTULOTOTAL 01.04.02.01 2.000,91

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO REPARACIÓ ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components
de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de

24,000153,83 3.691,92
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pont d'unió i passivat d'armadures (P - 500)
CAPÍTULOTOTAL 01.04.02.02 3.691,92

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 COBERTA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9P76080 M2 De granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada
superficial amb la rugositat aproximada de 2,0 mm, inclús neteja
del suport tractat.  amidada la superfíe executada. (P - 196)

79,0004,44 350,76

2 E9P72010 M2 Subministre i col·locació del sistema impermeabilitzant de
multicapa, amb la aplicació de una imprimació selladora de poros,
aplicació sellat de juntes i fisures, aplicació d'una primera capa de
la membrana impermeabilitzant, previament barrejat amb
mariseal speed cat, per un secat ràpid, després una capa i nova
aplicació per últim aplicar una capa d'acabat. 
 (P - 195)

79,00021,90 1.730,10

TÍTULO 4TOTAL 01.04.04 2.080,86

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 PAVIMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z26DP1 M2 Formació de pendents amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix promitg, amb acabat
remolinat (P - 80)

150,56011,72 1.764,56

2 K785U010 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid,
amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació i recobriment de 2
cm de gruix de morter de ciment 1:4 (P - 510)

150,56043,50 6.549,36

3 E9DCAM3B m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004)
i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 193)

150,56049,12 7.395,51

4 E9V3A11NBS7N m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant ref.
CC11370 de la serie Cadí de CALAF , de dues peces, frontal i
estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 (P -
203)

48,00036,18 1.736,64

TÍTULO 4TOTAL 01.04.05 17.446,07

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 REVESTIMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G231EC03 m2 Neteja de sostre amb sorra a pressió i/o raig d'aigua desionitzada
i preparació de la superfície per a posterior tractament o pintat,
amb protecció prèvia de les instal.lacions existents, inclós
càrrega, transport i descàrrega de residus a centre de reciclatge.

 (P - 402)

366,9103,88 1.423,61

2 E894UP01 m2 Pintat exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 180)

366,91015,72 5.767,83

TÍTULO 4TOTAL 01.04.06 7.191,44
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OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 SERRALLERIA11
CAPÍTULO SERRALLERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB12UB03 ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent
acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i
travesser intermig, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm,
i amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa
secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura
portant. tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop
ajustada es realitzarà el bany en calent, portant la barana per
trams sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a
obra, acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues
d'acabat amb esmalt sisntetic mate, color a escollir per df,
especejament segons projecte i replanteig previ a obra, 
 (P - 277)

16,50059,30 978,45

2 EB12UB01 ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent
acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i inferior,
format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants
verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10
mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles
de 10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany
en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues
mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic
mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i
replanteig previ a obra, 

 (P - 276)

24,000118,38 2.841,12

3 EB121810 ml Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada
en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i
amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa
secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura
portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10
cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada
es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra,
acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat
ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 
 (P - 275)

34,400134,33 4.620,95

CAPÍTULOTOTAL 01.04.11.01 8.440,52

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 SERRALLERIA11
CAPÍTULO ESCALA EMERGENCIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435115 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 56)

2.376,4891,83 4.348,97

2 EB12UB01 ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent
acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i inferior,

32,200118,38 3.811,84
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format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants
verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10
mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles
de 10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany
en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues
mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic
mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i
replanteig previ a obra, 

 (P - 276)

3 EB121810 ml Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada
en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i
amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa
secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura
portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10
cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada
es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra,
acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat
ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 
 (P - 275)

11,400134,33 1.531,36

4 E9S1U020 m2 Subministre i colocació de paviment de entremat electrosoldada
antilliscant de 30x30 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x2 mm,
separades 30 mm entre si, amb marc perimetral d'acer laminat
UNE-eN 10025 S235JR, en perfil en L, fixat amb peces de
subjecció, Especejament de les peces segons replans de
projecte, comprovació de mides a obra. (P - 197)

10,68088,04 940,27

5 E9S1UU01 ut Subministre i col.locació de graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm
de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x300 mm, col·locat sobre estructura de suport, amb
estructura de suport amb ´´L´´, tot el conjunt d'acer galvanitzat,
inclou els elements necessaris per deixat l'unitat acabada. (P -
198)

32,00049,95 1.598,40

6 E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 179)

62,06827,07 1.680,18

CAPÍTULOTOTAL 01.04.11.02 13.911,02

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 SERRALLERIA11
CAPÍTULO ESCALA ACCÉS P-3 A P-203

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435115 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 56)

984,6211,83 1.801,86

2 EB12UB01 ml Subministre i col.locació de barana d'acer galvanitzada en calent
acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà superior i inferior,
format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i amb muntants
verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa secció, 50x10
mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura portant. brèndoles
de 10 mm de diametre disposades cada 10 cm, tot el conjunt es
treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada es realitzarà el bany

8,500118,38 1.006,23
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en calent, portant la barana per trams sensers, evitant en la
mesura del posible les soldadures a obra, acabat final amb dues
mans de pintura fosfatant i dues d'acabat ams esmalt sisntetic
mate, color a escollir per df, especejament segons projecte i
replanteig previ a obra, 

 (P - 276)

3 EB121810 ml Subministre i col.locació de barana inclinada d'acer galvanitzada
en calent acabada pintada de 100 cm d'alt, amb passamà
superior i inferior, format per pletina d'acer de secció 50x10 mm, i
amb muntants verticals dispossats cada 100 cm de la mateixa
secció, 50x10 mm, i ancorats amb tacs quimics a estructura
portant. brèndoles de 10 mm de diametre disposades cada 10
cm, tot el conjunt es treballarà i ajustarà a taller, un cop ajustada
es realitzarà el bany en calent, portant la barana per trams
sensers, evitant en la mesura del posible les soldadures a obra,
acabat final amb dues mans de pintura fosfatant i dues d'acabat
ams esmalt sisntetic mate, color a escollir per df, especejament
segons projecte i replanteig previ a obra, 
 (P - 275)

4,500134,33 604,49

4 E9S1U020 m2 Subministre i colocació de paviment de entremat electrosoldada
antilliscant de 30x30 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x2 mm,
separades 30 mm entre si, amb marc perimetral d'acer laminat
UNE-eN 10025 S235JR, en perfil en L, fixat amb peces de
subjecció, Especejament de les peces segons replans de
projecte, comprovació de mides a obra. (P - 197)

8,40088,04 739,54

5 E9S1UU01 ut Subministre i col.locació de graó d'acer galvanitzat, de 30x30 mm
de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x300 mm, col·locat sobre estructura de suport, amb
estructura de suport amb ´´L´´, tot el conjunt d'acer galvanitzat,
inclou els elements necessaris per deixat l'unitat acabada. (P -
198)

12,00049,95 599,40

6 E9S2LF3B m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat d'1,4 mm de gruix,, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 199)

13,60046,30 629,68

7 E894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 179)

28,78627,07 779,24

CAPÍTULOTOTAL 01.04.11.03 6.160,44

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 ENDERROCS01
CAPÍTULO ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E21RARBR u Arrencada d'arbre incloses les arrels, realitzat amb mitjans
manuals i/o mecànics, inclús el transport i acopi a lloc indicat per
la df dels arbres en el cas que s'haguin de replantar, i/o la
posterior càrrega manual i mecànica de la resta sobre camió o
contenidor. (P - 18)

1,000122,78 122,78

2 E21RARBU u Arrencada de línea d'arbusts, incloses les arrels, realitzat amb
mitjans manuals i/o mecànics i posterior càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 19)

1,000107,56 107,56

3 KQBA1210 ut Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària,
d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de
42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols (P -
830)

2,00094,48 188,96
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4 F219U102 ut Enderroc de bancs i jardineres, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió: inclou part de mitjans manuals.
(P - 367)

1,0001.201,73 1.201,73

5 K219UU11 m2 Arrencada de instal.lacions exteriors, iluminiació, xarxa
d'alimentació, aigua, reg, etc, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 437)

1,000231,27 231,27

6 F21K4AE3 m2 Demolicio de paviment de formigo, de 15 a 30 cm de gruix, amb
martell picador manual (P - 368)

256,00010,79 2.762,24

7 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 366)

429,2506,18 2.652,77

8 K2164U12 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat / massis de més de
15 cm de gruix, a mà amb martell trencador manual, o mecànics i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 415)

45,00025,26 1.136,70

9 K213UI10 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 405)

4,800172,30 827,04

CAPÍTULOTOTAL 01.05.01.01 9.231,05

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 481)

313,6004,81 1.508,42

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 22)

72,0008,59 618,48

3 E225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
(P - 23)

72,00014,61 1.051,92

TÍTULO 4TOTAL 01.05.02 3.178,82

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 ESTRUCTURA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/b/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 52)

33,38412,31 410,96

2 E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/20/iia, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 35)

20,031106,38 2.130,90

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 37)

1.303,2501,35 1.759,39

4 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P -
38)

69,64826,74 1.862,39

5 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
ha-25/b/20/iia de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 39)

14,103100,27 1.414,11
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6 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima
de 3 m, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 (P - 40)

1.202,7501,45 1.743,99

7 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 71)

94,02436,80 3.460,08

8 E315UUB3 m3 Subministre i col.locació de formigó per a reblert i protecció de
tubs de sanejament, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
36)

18,00083,37 1.500,66

TÍTULO 4TOTAL 01.05.04 14.282,48

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 PAVIMENT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% pm (P - 369)

511,3501,42 726,12

2 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 370)

55,98125,39 1.421,36

3 E2255J90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 50 cm com a màxim (P - 24)

10,62541,93 445,51

4 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2, col·locada no
adherida (P - 142)

363,2001,38 501,22

5 F9365H31 m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 372)

50,581104,75 5.298,36

6 F9G2ART1 M3 Subministrament i col·locació de paviment de formigó decoratiu
per exteriors tipus artevia desactivado de la casa comercial
lafarge, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic. inclús elements i material auxiliar i necessari
per deixar el paviment completament acabat. tot segons plànols i
detalls de projecte, i indicacions de la df.  (P - 377)

5,200143,25 744,90

7 F9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:5-5 mm 6x2,2 m
b500t une-en 10080 (P - 378)

363,2002,61 947,95

8 F9F5U035 M2 Subministre i col.locació de paviment de peces de formigo amb
peces rectangular de 20x40 cm i de 60x40 cmm de 5 cm de
gruix, combinats i especejament segons projecte, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
reblert de junts amb sorra fina (P - 376)

282,00038,15 10.758,30

9 E8J3PR10 M Subministre i col.locació de peça de remat de paviment de 30 cm
d'amplada, realitzat amb peces de formigo rectangular de 30x60
cm, de 7 cm de gruix,, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb
sorra fina (P - 184)

63,50016,18 1.027,43

10 F9651110 M Subministre i col.locació de peça recta de formigó, amb secció de
20x10 cm, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s
(r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió,
rejuntada amb morter (P - 373)

52,40030,33 1.589,29

11 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P -
138)

148,1503,09 457,78
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12 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del pm (P - 375)

29,63027,10 802,97

13 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P
- 379)

3,00090,55 271,65

14 ED5H8A88 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200
mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 290)

23,50085,68 2.013,48

15 ED5H8AB8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200
mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 291)

11,000112,03 1.232,33

16 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 374)

15,65038,80 607,22

TÍTULO 4TOTAL 01.05.09 28.845,87

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 REVESTIMENTS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVDU001 Ml Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de
banc, de secció 300x50 mm, tractada a l'autoclau amb sals
hidrosolubles per a classe de risc 4, col.locat amb fixacions
mecàniques ocultes.

 (P - 269)

10,72276,70 822,38

TÍTULO 4TOTAL 01.05.10 822,38

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 TANCAMENTS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVDDA10 m2 Subministre i col.locació de fusta de pi de flandes per formació de
tanques i baranes, de secció 90x45 mm, col.locades a una
separació de 10 cm com a màxim, amb un primer tractament
autoclau incolor amb el producte aditiu per al compliment d'una
classe de risc III segons codi tècnic, segón tractament autoclau
amb color amb el producte, i acabat capa de cera repel·lent a
l'aigua i amb filtre ultraviolat per a una major durada del color per
fusta exposada ambients cara sur, inclou sistema de tirant central
amb varilla roscada i tub d'acer inox 304, la fusta es fixarà a una
estructura metal.lica principal amb cargols i/o varilles, inclou la
formació de mecanitzat de les peces per tal de col.locarles
encastades amb els muntants de suport verticals dispossats cada
90 cm, aproximadament. tot segons projecte

 (P - 268)

181,138174,41 31.592,28

2 EB14UPKD ml Subministre i colocació de passamans recte i curvat en trobades
entre passamans, realitzat amb tub foradat d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, amb reforços

116,30051,13 5.946,42

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.

PRESSUPOST Pàg.: 159

d'ancoratge. 

 (P - 281)

3 K447YE02 ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 120 cm d'alçada,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L
de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre
base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació
de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació
per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 485)

48,770162,04 7.902,69

4 K447YE03 ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 180 cm d'alçada,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L
de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil en L de
100.10mm per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm,
soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de
suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les
lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte. (P - 486)

14,960182,62 2.732,00

5 K447YE04 ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 140 cm d'alçada,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L
de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre
base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació
de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació
per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 487)

13,650153,53 2.095,68

6 K447YE05 ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 230 cm d'alçada,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L
de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura i per fixació al paviment, format per peril T
de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre
base de suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació
de les lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació
per les fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 488)

22,680269,03 6.101,60

7 K447YE06 ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions
110x120 cm, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants
verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de
fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 489)

1,000405,41 405,41
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8 K447YE07 ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions
125x155 cm, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants
verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de
fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 490)

1,000650,06 650,06

9 K447YE08 ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions
86x230 cm, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants
verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany i clau mestrejada, 
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de
fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 491)

2,000755,06 1.510,12

10 K447YE09 ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions
86x170 cm, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants
verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic
i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de
fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 492)

1,000541,91 541,91

11 K447YE10 ut Subministre i col.locació de porta batent d'una fulla de dimensions
86x150 cm, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants
verticals de suport de l'estructura i per fixació al paviment, format
per peril T de 45 mm, soldat a plaques d'ancotage i fixacio
mecànica de la estructura portant sobre base de suport. 
Inclou mecanismes, bissagres, pany connectat al porter electronic
i clau mestrejada,  
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de
fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot es d'acer galvanitzat en calent, es treballará a taller, i el
subministre a l'obra es realitzará per trams que es uniràn a l'oba
amb fixacions mecàniques. 
Tot segons projecte. (P - 493)

1,000541,91 541,91

12 K447YE12 ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 170 cm d'alçada,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L
de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil i per
fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques

10,800176,21 1.903,07
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d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura
estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte. (P - 494)

13 K447YE14 ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 160 cm d'alçada,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L
de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil en L de
100.10mm per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm,
soldat a plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de
suport. L'estructura estarà preparada per la col.locació de les
lames de fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les
fixacions mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte. (P - 495)

6,050176,78 1.069,52

14 K447YE15 ml Subministre i col.locació de tancament fix, de 210 cm d'alçada,
format per un enmarcat perimetral format per perfil laminat en L
de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants verticals de
suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil i per
fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a plaques
d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport. L'estructura
estarà preparada per la col.locació de les lames de fusta
indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
Tot segons projecte. (P - 496)

1,500189,44 284,16

15 K447YE16 ml Subministre i col.locació de porta corredissa de dimensions
455x170 cma, format per un enmarcat perimetral format per perfil
laminat en L de 100.10 mm, i galvanitzat en calent, amb muntants
verticals de suport de l'estructura, perfil de fixació format per perfil
i per fixació al paviment, format per peril T de 45 mm, soldat a
plaques d'ancotage i fixacio mecànica sobre base de suport.
L'estructura estarà preparada per la col.locació de les lames de
fusta indicades en projecte, inclou la perforació per les fixacions
mecàniques, i tots els elements necessaris.
La porta disposarà de equip d'automatisme d'obertura i tancament
automàtic de porta, fins i tot pòrtic lateral de sustentació i topall de
tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25
mm asseguts amb formigó HM-25 / B / 20 / I, rodes per
lliscament, amb rodament de greixatge permanent, material de
connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de
seguretat i tancament, 
Inclou la p.p. de accessoris tals com, pany, polsador, emissor,
receptor i fotocèl·lula), per a automatització de porta de garatge, i
5 comandaments a distancia.
Totalment muntada, amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.

 (P - 497)

1,0001.915,63 1.915,63

TÍTULO 4TOTAL 01.05.12 65.192,46

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 JARDINERIA20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR20025D M2 Moldejat i anivellament del terreny amb mitjans manuals per a
obtenir el perfil d'acabat de les dunes (P - 395)

106,7503,49 372,56

2 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 399)

16,01354,93 879,59
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3 FR721100 M2 Sembra de heura, tot segons els plecs de condicions de parcs i
jardins. (P - 401)

106,7507,75 827,31

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P
- 398)

3,00012,72 38,16

5 KR43L211 U Subministrament de àlber (populus alba) de perimetre 16 a 18
cm, amb arrel nua (P - 831)

3,00030,24 90,72

6 FR632J73 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència
amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent
del 25 al 75 % (P - 400)

3,00029,97 89,91

7 E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a
190 g/m2, col.locada no adherida (P - 139)

14,0002,15 30,10

8 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 289) 14,00012,29 172,06

9 FR20U15V ut Poda de enradadera existent en la zona del porxo, per facilitar els
treballs de reparació del porxo, inclou col.locació d'elements de
protecció durant el curs de l'obra, la seva retirada un cop
finalitzades les obres, i la seva adequació. inclou el seu
abonament i conservació durenat el curs de l'obra.  (P - 397)

1,0002.223,74 2.223,74

10 FR20U145 ut Transplantament de arbre, a zona indicada per Direcció D'obra,
inclou col.locació d'elements de protecció durant el curs de l'obra,
la seva retirada un cop finalitzades les obres, i la seva adequació.
inclou el seu abonament i conservació durenat el curs de l'obra.
(P - 396)

1,000356,71 356,71

TÍTULO 4TOTAL 01.05.20 5.080,86

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 MOBILIARI21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ31U220 U Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 393)

1,000533,43 533,43

2 FQ21UC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 392)

3,00072,94 218,82

3 FQ11GU10 U Subministre i col.locació de banc, realitzat amb estructuta de
suport i recolzabraços de pletines d'acer plegades i soldades,
acabades pintades, i seient i respatller format per llistons de fusta
tropical, de 175 cm de llargària, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb fixacions
mecàniques. (P - 391)

5,000315,95 1.579,75

4 FQ42FE15 u Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100
mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 394)

3,000156,76 470,28

TÍTULO 4TOTAL 01.05.21 2.802,28

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 E2R34239 M3 Transport de terres a a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps
d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega
de les terres a l'abocador autoritzat més proper, el pagament de
les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents,
retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball. (P - 27)

530,00014,03 7.435,90

2 K2RA7540 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no
especials, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 482)

145,13812,60 1.828,74

3 E2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)

4,46925,76 115,12

4 E2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)

23,43036,54 856,13

5 E2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

22,04022,23 489,95

6 E2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 31)

9,88026,26 259,45

7 E2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 29)

140,66924,76 3.482,96

8 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat més
proper, el pagament de les taxes i el cànon de transport i
d'abocament corresponents, retirada de la maquinària i neteja de
la zona de treball. (P - 28)

140,6695,22 734,29

CAPÍTOLTOTAL 01.GR 15.202,54

OBRA OBRA RESIDENCIA01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS
TÍTULO 4 SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAUU011 pa Partida alçada de cobrament íntegre Seguretat i Salut segons
Estudi de Seguretat i Salut del projecte (P - 0)

1,00022.141,85 22.141,85

TÍTULO 4TOTAL 01.SS.01 22.141,85
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NIVELL 6: TITOL 6 Import
Titol 6 01.01.30.01.04.01 ZONES COMUNS ESCALES 2.671,92
Titol 6 01.01.30.01.04.02 SALA CALDERES 1.433,52
Titol 6 01.01.30.01.04.03 PLANTA SOTERRANI 3 1.423,98
Titol 6 01.01.30.01.04.04 PLANTA SOTERRANI 2 CUINA 5.269,39
Titol 6 01.01.30.01.04.05 PLANTA SOTERRANI 2 BUGADERIA 961,64
Titol 6 01.01.30.01.04.06 PLANTA SOTERRANI 1 5.515,53
Titol 6 01.01.30.01.04.07 PLANTA BAIXA 1.200,83
Titol 6 01.01.30.01.04.08 PLANTA PRIMERA 7.045,56
Titol 6 01.01.30.01.04.09 PLANTA SEGONA 6.757,65
Titol 6 01.01.30.01.04.10 PLANTA TERCERA 4.667,94
Titol 6 01.01.30.01.04.11 PLANTA COBERTA 3.325,32

01.01.30.01.04 INSTAL·LACIONS INTERIORSCapítulo (1) 40.273,28

Titol 6 01.01.30.01.06.01 PLANTA SOTERRANI 3 2.592,49
Titol 6 01.01.30.01.06.02 PLANTA SOTERRANI 2 7.880,08
Titol 6 01.01.30.01.06.03 PLANTA SOTERRANI 1 24.625,69
Titol 6 01.01.30.01.06.04 PLANTA BAIXA 6.726,64
Titol 6 01.01.30.01.06.05 PLANTA PRIMERA 16.214,79
Titol 6 01.01.30.01.06.06 PLANTA SEGONA 17.590,68
Titol 6 01.01.30.01.06.07 PLANTA TERCERA 11.302,21
Titol 6 01.01.30.01.06.08 PLANTA COBERTA 1.238,09

01.01.30.01.06 LLUMINARIESCapítulo (1) 88.170,67

Titol 6 01.01.30.01.07.01 PLANTA SOTERRANI 3 1.058,76
Titol 6 01.01.30.01.07.02 PLANTA SOTERRANI 2 2.918,33
Titol 6 01.01.30.01.07.03 PLANTA SOTERRANI 1 2.811,95
Titol 6 01.01.30.01.07.04 PLANTA BAIXA 374,96
Titol 6 01.01.30.01.07.05 PLANTA PRIMERA 3.459,49
Titol 6 01.01.30.01.07.06 PLANTA SEGONA 3.239,07
Titol 6 01.01.30.01.07.07 PLANTA TERCERA 2.120,26
Titol 6 01.01.30.01.07.08 PLANTA COBERTA 189,13

01.01.30.01.07 MECANISMESCapítulo (1) 16.171,95

144.615,90

NIVELL 5: CAPÍTULO (1) Import
Capítulo (1) 01.01.02.03.01 ACTUACIÓ PUNTUAL BIGA 2.548,04
Capítulo (1) 01.01.02.03.02 FORMACIÓ DE NERVIS UNIDIRECCIONALS 4.807,46

01.01.02.03 REFORÇ ESTRUCTURALCapítulo 7.355,50

Capítulo (1) 01.01.04.01.01 COBERTA 1 PLANTA TERCERA 14.216,95
Capítulo (1) 01.01.04.01.02 COBERTA 2 COBERTA GENERAL 20.125,22
Capítulo (1) 01.01.04.01.03 COBERTA 3 BADALOT 4.234,08

01.01.04.01 COBERTACapítulo 38.576,25

Capítulo (1) 01.01.30.01.01 ESCOMESES 1.705,22
Capítulo (1) 01.01.30.01.02 QUADRES ELECTRICS 42.989,19
Capítulo (1) 01.01.30.01.03 SAFATES I LINIES PRINCIPALS 16.385,87
Capítulo (1) 01.01.30.01.04 INSTAL·LACIONS INTERIORS 40.273,28
Capítulo (1) 01.01.30.01.05 INSTAL·LACIONS EXTERIORS 2.831,51
Capítulo (1) 01.01.30.01.06 LLUMINARIES 88.170,67
Capítulo (1) 01.01.30.01.07 MECANISMES 16.171,95
Capítulo (1) 01.01.30.01.08 AJUDES DE PALETERIA 2.630,06

01.01.30.01 BAIXA TENSIÓCapítulo 211.157,75

Capítulo (1) 01.01.30.02.01 CABLEJAT ESTRUCTURAT 24.889,29
Capítulo (1) 01.01.30.02.02 TELEVISIÓ 6.020,95
Capítulo (1) 01.01.30.02.03 VIDEOPORTER 3.599,74
Capítulo (1) 01.01.30.02.04 INTRUSIÓ 2.012,51
Capítulo (1) 01.01.30.02.05 CCTV 744,54
Capítulo (1) 01.01.30.02.06 MEGAFONIA 7.789,12
Capítulo (1) 01.01.30.02.07 COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERA 14.458,20
Capítulo (1) 01.01.30.02.08 CONTROL ACCES CUINA PS2 362,59
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Capítulo (1) 01.01.30.02.09 AJUDES DE PALETERIA 839,94
01.01.30.02 SENYALS FEBLESCapítulo 60.716,88

Capítulo (1) 01.01.30.03.01 ELEMENTS DE CAMP 4.857,93
Capítulo (1) 01.01.30.03.02 QUADRE DE CONTROL 5.243,54
Capítulo (1) 01.01.30.03.03 SCADA SUPERVISIÓ 5.787,41
Capítulo (1) 01.01.30.03.04 CONTROL RADIADORS 6.478,17
Capítulo (1) 01.01.30.03.05 CANALITZACIONS I CABLEJAT 3.673,83
Capítulo (1) 01.01.30.03.06 AJUDES DE PALETERIA 467,29

01.01.30.03 CONTROL CENTRALITZATCapítulo 26.508,17

Capítulo (1) 01.01.30.04.01 CENTRAL 1.656,20
Capítulo (1) 01.01.30.04.02 ELEMENTS DE CAMP 12.515,98
Capítulo (1) 01.01.30.04.03 CANALITZACIONS I CABLEJAT 10.397,99
Capítulo (1) 01.01.30.04.04 AJUDES DE PALETERIA 372,31

01.01.30.04 DETECCIÓ D'INCENDISCapítulo 24.942,48

Capítulo (1) 01.01.30.05.01 B.I.E. 10.303,41
Capítulo (1) 01.01.30.05.02 EXTINTORS 1.041,48
Capítulo (1) 01.01.30.05.03 EXTINCIÓ AUTOMÀTICA BUGADERIA 9.343,32
Capítulo (1) 01.01.30.05.04 PICTOGRAMES EVACUACIONS 237,32
Capítulo (1) 01.01.30.05.05 AJUDES DE PALETERIA 167,50

01.01.30.05 EXTINCIÓ D'INCENDISCapítulo 21.093,03

Capítulo (1) 01.01.30.06.01 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA (SALA DE MÀQUINES) 33.251,00
Capítulo (1) 01.01.30.06.02 UNITATS EXTERIORS I INTERIORS V. R. F. 50.053,81
Capítulo (1) 01.01.30.06.03 RADIADORS 28.681,45
Capítulo (1) 01.01.30.06.04 CANONADES I ACCESSORIS V. R. F. 6.205,40
Capítulo (1) 01.01.30.06.05 CANONADES I ACCESSORIS RADIADORS 19.458,18
Capítulo (1) 01.01.30.06.06 AJUDES DE PALETERIA 1.734,36

01.01.30.06 CLIMATITZACIÓCapítulo 139.384,20

Capítulo (1) 01.01.30.07.01 UNITATS DE VENTILACIÓ 30.914,77
Capítulo (1) 01.01.30.07.02 CONDUCTES I ELEMENTS DE DIFUSIÓ 47.544,58
Capítulo (1) 01.01.30.07.03 AJUDES DE PALETERIA 713,95

01.01.30.07 VENTILACIÓCapítulo 79.173,30

Capítulo (1) 01.01.30.08.01 ESCOMESA 1.384,56
Capítulo (1) 01.01.30.08.02 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 5.111,30
Capítulo (1) 01.01.30.08.03 AJUDES DE PALETERIA 83,48

01.01.30.08 GAS NATURALCapítulo 6.579,34

Capítulo (1) 01.01.30.09.01 ESCOMESA 324,88
Capítulo (1) 01.01.30.09.02 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 20.726,98
Capítulo (1) 01.01.30.09.03 PRODUCCIÓ D'A. C. S. (SALA DE MÀQUINES) 29.011,63
Capítulo (1) 01.01.30.09.04 CAPTACIÓ DE PLAQUES SOLARS 37.269,66
Capítulo (1) 01.01.30.09.05 REG 11.963,16
Capítulo (1) 01.01.30.09.06 AJUDES DE PALETERIA 1.305,05

01.01.30.09 FONTANERIACapítulo 100.601,36

Capítulo (1) 01.01.30.10.01 ESCOMESES 745,01
Capítulo (1) 01.01.30.10.02 XARXA DE PLUVIALS 9.616,28
Capítulo (1) 01.01.30.10.03 XARXA DE FECALS 14.453,26
Capítulo (1) 01.01.30.10.04 CONDENSATS 720,72
Capítulo (1) 01.01.30.10.05 AJUDES DE PALETERIA 295,59

01.01.30.10 SANEJAMENTCapítulo 25.830,86

741.919,12

NIVELL 4: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01.01.01 COBERTA 5.702,11
Capítulo 01.01.01.02 TANCAMENT I DIVISORIES 12.815,98
Capítulo 01.01.01.03 PAVIMENTS 23.422,34
Capítulo 01.01.01.04 REVESTIMENTS 17.306,94
Capítulo 01.01.01.05 FUSTERIES 5.393,71
Capítulo 01.01.01.06 INSTAL.LACIONS 8.711,93
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Capítulo 01.01.01.07 MATERIAL SANITARI 632,58
Capítulo 01.01.01.08 EQUIPAMENT 4.096,39

01.01.01 ENDERROCSTítulo 4 78.081,98

Capítulo 01.01.02.01 ESTRUCTURA 117.061,30
Capítulo 01.01.02.02 PROTECCIÓ AL FOC 18.259,90
Capítulo 01.01.02.03 REFORÇ ESTRUCTURAL 7.355,50

01.01.02 ESTRUCTURATítulo 4 142.676,70

Capítulo 01.01.04.01 COBERTA 38.576,25
Capítulo 01.01.04.02 FUSTERIA ALUMINI 86.034,88
Capítulo 01.01.04.03 SERRALLERIA 46.103,53
Capítulo 01.01.04.05 PROTECCIONS SOLARS 19.148,82
Capítulo 01.01.04.06 REVESTIMENTS EXTERIOR 91.621,95

01.01.04 ENVOLVENTTítulo 4 281.485,43

Capítulo 01.01.06.01 RAM DE PALETA 7.052,32
Capítulo 01.01.06.02 TABIQUERIA SECA 93.482,34

01.01.06 TANCAMENTS INTERIORSTítulo 4 100.534,66

Capítulo 01.01.07.01 PORTES FENOLIQUES 56.634,54
Capítulo 01.01.07.02 SERRALLERIA 31.286,94

01.01.07 FUSTERIES INTERIORSTítulo 4 87.921,48

Capítulo 01.01.10.10 PAVIMENTS 119.115,07
01.01.10 PAVIMENTSTítulo 4 119.115,07

Capítulo 01.01.11.01 ARREBOSSAT I ENGUIXATS 29.652,42
Capítulo 01.01.11.02 TEIXITS I ENRAJOLATS 28.341,84
Capítulo 01.01.11.03 APLACATS 74.577,86
Capítulo 01.01.11.05 PINTURA 20.407,42

01.01.11 REVESTIMENTSTítulo 4 152.979,54

Capítulo 01.01.12.04 CEL RAS 58.192,23
01.01.12 CEL RASTítulo 4 58.192,23

Capítulo 01.01.30.01 BAIXA TENSIÓ 211.157,75
Capítulo 01.01.30.02 SENYALS FEBLES 60.716,88
Capítulo 01.01.30.03 CONTROL CENTRALITZAT 26.508,17
Capítulo 01.01.30.04 DETECCIÓ D'INCENDIS 24.942,48
Capítulo 01.01.30.05 EXTINCIÓ D'INCENDIS 21.093,03
Capítulo 01.01.30.06 CLIMATITZACIÓ 139.384,20
Capítulo 01.01.30.07 VENTILACIÓ 79.173,30
Capítulo 01.01.30.08 GAS NATURAL 6.579,34
Capítulo 01.01.30.09 FONTANERIA 100.601,36
Capítulo 01.01.30.10 SANEJAMENT 25.830,86
Capítulo 01.01.30.11 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC 5.039,11
Capítulo 01.01.30.12 MONITORITZACIÓ 6.894,85
Capítulo 01.01.30.13 SISTEMES PROTECCIÓ AL LLAMP 3.418,61

01.01.30 INSTAL.LACIONSTítulo 4 711.339,94

Capítulo 01.01.40.01 ASCENSOR 36.042,86
01.01.40 TRANSPORT VERTICALTítulo 4 36.042,86

Capítulo 01.02.04.01 ESTRUCTURA FORMIGÓ 17.923,40
Capítulo 01.02.04.02 ESTRUCTURA METÀL.LICA 7.618,55

01.02.04 ESTRUCTURATítulo 4 25.541,95

Capítulo 01.02.05.01 COBERTA 7.343,61
Capítulo 01.02.05.02 RAM DE PALETA 4.455,17
Capítulo 01.02.05.03 FUSTERIES ALUMINI 7.456,04
Capítulo 01.02.05.04 SERRALLERIA 5.597,32
Capítulo 01.02.05.05 PROTECCIONS SOLARS 13.727,68
Capítulo 01.02.05.06 REVESTIMENTS EXTERIOR 13.428,92

01.02.05 ENVOLVENTTítulo 4 52.008,74

Capítulo 01.02.07.01 RAM DE PALETA 437,40
Capítulo 01.02.07.02 TABIQUERIA SECA 6.765,02

01.02.07 TANCAMENTS INTERIORSTítulo 4 7.202,42

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Capítulo 01.02.12.01 PAVIMENTS 5.631,72
01.02.12 PAVIMENTSTítulo 4 5.631,72

Capítulo 01.02.13.01 TEIXITS 647,77
Capítulo 01.02.13.02 APLACATS 11.045,97
Capítulo 01.02.13.03 PINTURA 454,86

01.02.13 REVESTIMENTSTítulo 4 12.148,60

Capítulo 01.02.14.01 CEL RAS 8.380,83
01.02.14 CEL RASTítulo 4 8.380,83

Capítulo 01.04.01.01 ENDERROCS 5.679,17
01.04.01 ENDERROCSTítulo 4 5.679,17

Capítulo 01.04.02.01 FORMACIÓ FORJAT 2.000,91
Capítulo 01.04.02.02 REPARACIÓ ESTRUCTURA 3.691,92

01.04.02 ESTRUCTURATítulo 4 5.692,83

Capítulo 01.04.11.01 SERRALLERIA 8.440,52
Capítulo 01.04.11.02 ESCALA EMERGENCIA 13.911,02
Capítulo 01.04.11.03 ESCALA ACCÉS P-3 A P-2 6.160,44

01.04.11 SERRALLERIATítulo 4 28.511,98

Capítulo 01.05.01.01 ENDERROCS 9.231,05
01.05.01 ENDERROCSTítulo 4 9.231,05

1.928.399,18

NIVELL 3: TÍTULO 4 Import
Título 4 01.01.01 ENDERROCS 78.081,98
Título 4 01.01.02 ESTRUCTURA 142.676,70
Título 4 01.01.04 ENVOLVENT 281.485,43
Título 4 01.01.06 TANCAMENTS INTERIORS 100.534,66
Título 4 01.01.07 FUSTERIES INTERIORS 87.921,48
Título 4 01.01.10 PAVIMENTS 119.115,07
Título 4 01.01.11 REVESTIMENTS 152.979,54
Título 4 01.01.12 CEL RAS 58.192,23
Título 4 01.01.15 APARELLS SANITARIS 54.436,02
Título 4 01.01.20 SERRALLERIA 7.641,65
Título 4 01.01.30 INSTAL.LACIONS 711.339,94
Título 4 01.01.40 TRANSPORT VERTICAL 36.042,86
Título 4 01.01.41 EQUIPAMENT 11.250,95

01.01 OBRA REFORMACapítol 1.841.698,51

Título 4 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 720,09
Título 4 01.02.03 FONAMENTS 17.016,83
Título 4 01.02.04 ESTRUCTURA 25.541,95
Título 4 01.02.05 ENVOLVENT 52.008,74
Título 4 01.02.07 TANCAMENTS INTERIORS 7.202,42
Título 4 01.02.08 FUSTERIES INTERIORS 1.527,39
Título 4 01.02.12 PAVIMENTS 5.631,72
Título 4 01.02.13 REVESTIMENTS 12.148,60
Título 4 01.02.14 CEL RAS 8.380,83
Título 4 01.02.15 APARELLS SANITARIS 2.575,13
Título 4 01.02.19 EQUIPAMENT 1.216,22

01.02 OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)Capítol 133.969,92

Título 4 01.04.01 ENDERROCS 5.679,17
Título 4 01.04.02 ESTRUCTURA 5.692,83
Título 4 01.04.04 COBERTA 2.080,86
Título 4 01.04.05 PAVIMENT 17.446,07
Título 4 01.04.06 REVESTIMENTS 7.191,44
Título 4 01.04.11 SERRALLERIA 28.511,98

01.04 ACONDICIONAMENT PORXOSCapítol 66.602,35

EUR
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Título 4 01.05.01 ENDERROCS 9.231,05
Título 4 01.05.02 MOVIMENT DE TERRES 3.178,82
Título 4 01.05.04 ESTRUCTURA 14.282,48
Título 4 01.05.09 PAVIMENT 28.845,87
Título 4 01.05.10 REVESTIMENTS 822,38
Título 4 01.05.12 TANCAMENTS 65.192,46
Título 4 01.05.20 JARDINERIA 5.080,86
Título 4 01.05.21 MOBILIARI 2.802,28

01.05 ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCapítol 129.436,20

Título 4 01.SS.01 SEGURETAT I SALUT 22.141,85
01.SS SEGURETAT I SALUTCapítol 22.141,85

2.193.848,83

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 OBRA REFORMA 1.841.698,51
Capítol 01.02 OBRA NOVA (AMPLIACIÓ) 133.969,92
Capítol 01.04 ACONDICIONAMENT PORXOS 66.602,35
Capítol 01.05 ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR 129.436,20
Capítol 01.GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 15.202,54
Capítol 01.SS SEGURETAT I SALUT 22.141,85

01 OBRA RESIDENCIAObra 2.209.051,37

2.209.051,37

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 OBRA RESIDENCIA 2.209.051,37

2.209.051,37

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.209.051,37PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

287.176,6813 % Despeses Generals SOBRE 2.209.051,37................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.209.051,37..................................................................................... 132.543,08

Subtotal 2.628.771,13

21 % IVA SOBRE 2.628.771,13.......................................................................................................... 552.041,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.180.813,07€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES MILIONS  CENT VUITANTA MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS )
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D060M0B2,D060Q021. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 

D07 - MORTERS I PASTES 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0714641,D0712641. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els segü ents additius: 
- Inclusor d’aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

13 

  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec
de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015 11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

 

D07A - FORMIGONS CEL·LULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D07AA000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni 
l'enduriment. 
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de 
complir les condicions següents: 
Densitat:  300 - 400 kg/m3 
Resistència a la compressió:  >= 0,4 N/mm2 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,09 W/m K 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
16 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
165 - DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

1652TAAI. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Envà per a aïllament al foc d’element estructural vertical lineal 
- Envà per a aplacat d’intradós amb o sense aïllament interior de plaques semirígides de fibra 
de vidre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als muntants 
- Segellat dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF En qualsevol 
cas, no han de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 
mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D3 - TRANSPORT DE TERRES 
D3R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D3R3IN3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació 
del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la D.F. 
TERRES: 
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Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix: 15% 
     - Excavacions en terreny compacte: 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E21 - ENDERROCS 
E21R - ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E21RARBR,E21RARBU. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha d’estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 
que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s’han d’arrancar els arbres que indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode de treball i fases 
- Apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, béns o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
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En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat d’arbre realment arrancat, aprovat per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2R54239. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

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

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

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

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

 

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E31522J4,E315UUB3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió 
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ±  50 
mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre 
que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.

Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en
tot el recinte.

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
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Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les
unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

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

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

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE 08.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element construït
de l’EHE 08.

Assaigs d’informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE 08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovadamitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:

Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars.

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

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

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE 08.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis,
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l’element formigonat.

 

E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E31B3000. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

26 

  

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  
69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element 
compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col locades.

Rectitud.

Lligams entre les barres.

Rigidesa del conjunt.

Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

 

E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E32515H4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió 
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
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 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
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Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre 
que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.

Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en
tot el recinte.

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les
unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

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

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

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE 08.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element construït
de l’EHE 08.

Assaigs d’informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE 08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovadamitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:

Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars.

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

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

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE 08.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis,
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l’element formigonat.

 

E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E32B300P. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
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 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 
69.5.2.4 de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  
69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element 
compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col locades.

Rectitud.

Lligams entre les barres.

Rigidesa del conjunt.

Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E511 - ACABATS DE TERRATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5113351. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè 
expandit, col·locat sense adherir. 
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament 
d’aquests residus 
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida de 5 cm de gruix. 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Acabat amb peces prefabricades de formigó: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport 
Capa de protecció amb grava o palet de riera: 
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat 
Capa de protecció amb formigó lleuger: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues 
direccions, amb el junt sense emmorterar. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Separació entre peces:  <= 0,2 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
Pendent:  <= 3% 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  ± 10 mm 
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CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de 
morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de 
la capa superior han de quedar plens de morter. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Distància entre els junts de dilatació:  <= 5 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
S'ha de treballar sense pluja. Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de 
mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre 
elements de fàbrica. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5Z1UC5F. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de granulats lleugers de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 
de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 
pendent: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
CONDICIONS GENERALS: 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 
la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
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- Planor:  ± 10 mm/2 m 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 30 cm 
Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 
la secció de la peça. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 
garantir la unió entre aquest i la bigueta. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 
envanets han d'anar travats perpendicularment. 
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària:  <= 4 m 
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Separació entre les peces:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
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- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT, FORMACIÓ DE PENDENTS O MASSISSAT AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5Z26DP1,E5Z2FWKAUN9L,E5Z26U01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
 - Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb 
fixacions mecàniques 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 
morter o pasta de ciment rà pid i recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de 
morter 
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
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- Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
 - Clavat de les peces al suport 
 CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del 
suport. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 
 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm 
SOLERA: 
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 
suports. 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades  a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor: 
      - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt. 
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap  enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
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 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
 Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 
 Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 
 Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
 EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 
La dimensió màxima de l’element ha d’ anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d’estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el 
panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
 Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
 SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar 
alineats. 
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
 Distància entre els suports:  = llargària placa 
 Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  + 20 mm 
 - Alineació dels nervis:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer 
les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a 
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar  en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials 
diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

E5ZD - MINVELLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5ZDUH0D,E5ZD5DC4. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament 
vertical. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva vora 
superior amb morter 
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb 
morter 
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament 
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col·locat 
amb morter 
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament 
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de minvell amb planxa encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa 
- Execució dels junts entre làmines 
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una 
filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament: 
- Neteja i preparació del suport 
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- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la 
cobertura 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell de caixa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter 
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament 
sola, o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical: 
- Replanteig de l’element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: 
+--------------------------------------------+ 
¦   Component    ¦      Alineacions          ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦ 
¦    Planxa      ¦ ± 5 mm/m  ¦± 20 mm/total  ¦ 
¦Rajola ceràmica ¦ ± 5 mm/m  ¦± 10 mm/total  ¦ 
¦   Totxana      ¦± 5 mm/2 m ¦± 10 mm/total  ¦ 
+--------------------------------------------+ 
MINVELL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. 
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb 
les vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i 
collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota. 
La unió de planxes s’ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes. 
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí. Els 
extrems han de quedar doblegats en angle recte. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per 
tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar 
protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en 
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els 
extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i 
encaixades. 
Llargària de la planxa de plom:  <= 200 cm 
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Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Cavalcament sobre el mur:  >= 10 cm 
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm 
Cavalcaments: 
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat:  >= 5 cm 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
Amplària de l’estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT: 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb junts de plom. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de 
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden 
utilitzar claus llisos. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall. 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament 
dins d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter. 
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins. 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT: 
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta 
s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada 
amb la recrescuda perimetral de la coberta. 
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la 
coberta. 
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de 
la coberta. 
Volada màxima de la rajola: 
+----------------------------------------------+ 
¦            Col·locació             ¦ Volada  ¦ 
¦                                    ¦  (cm)   ¦ 
¦------------------------------------¦---------¦ 
¦           Amb morter               ¦ <= 10   ¦ 
¦Recolzada sobre rajola ceràmica     ¦ <= 15   ¦ 
¦Recolzada sobre encadellat ceràmic  ¦ <= 20   ¦ 
+----------------------------------------------+ 
MINVELL DE CAIXA: 
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. Les rajoles d'acabat superior 
no han de tenir celles. 
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceràmica, que ha 
d'anar encastada dintre d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb 
morter. Les rajoles han de quedar rejuntades. 
El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre l'encadellat ceràmic i separat dels 
paraments i dels elements verticals. 
Distància als paraments i als elements verticals:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 3 mm/m 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament 
vertical, ha de quedar encastada dins d’una regata feta al parament, reblerta i rejuntada 
posteriorment. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
MINVELL DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar prèviament amb una capa 
d'emulsió bituminosa. 
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 
No s’han de recalentar les parts a soldar. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Si s’utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que 
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, 
que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 
teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL 
PENDENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

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

 

E5ZH5DJ4,E5ZH4EN7. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la 
coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col.locada amb peces especials i 
connectada al baixant 
- Bunera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bunera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bunera de fosa col·locada amb morter. 
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L 
- Prolongació recta per a bunera de goma termoplàstica connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d’acer galvanitzat 
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs: 
- Fixada amb morter de ciment 
- Ancorada al formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
Reixa ancorada al formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar 
Prolongació recta per a bunera connectada al baixant: 
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant. 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
CANAL EXTERIOR: 
En la canal de PVC, els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. En les de 
PVC, mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
l'estanquitat. 
En la canal de PVC, la unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del 
mateix material. 
El cavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el 
sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. 
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

48 

  

Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 
Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany, en la 
canal de planxa de zinc, o química, en la de PVC. 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Distància entre suports i junts de dilatació: 
+----------------------------------------------+ 
¦Material de ¦  Distància   ¦ Distància entre  ¦ 
¦ la canal   ¦entre suports ¦junts de dilatació¦ 
¦            ¦     (cm)     ¦      (cm)        ¦ 
¦------------¦--------------¦------------------¦ 
¦Planxa      ¦    <= 50     ¦    <= 600        ¦ 
¦PVC rígid   ¦    <= 70     ¦    <= 1200       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de 
quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
BUNERA: 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bunera, 
amb els procediments indicats pel fabricant. 
En la bunera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la 
plataforma de base de la bunera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bunera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bunera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. 
La bunera de PVC o goma termoplèstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bunera de fosa i el paviment:  ± 5 mm 
REIXA DE DESGUÀS: 
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm 
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm 
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm 
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm 
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total 
PROLONGACIÓ RECTA: 
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
CANAL EXTERIOR: 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
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S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bunera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la 
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bunera, i fixant-la 
a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ: 
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CANAL EXTERIOR O REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
BUNERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
REIXA CIRCULAR: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E66 - DIVISÒRIES AMB  MAMPARES 
E66E - DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E66EUU31. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, 
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir 
locals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d'alumini 
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- Portes per a mampares  
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Muntatge de les portes 
- Acabament i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable.  
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.  
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o 
material elàstic per absorbir els moviments.  
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant 
els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.  
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de 
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim.  
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements 
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares 
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación" 
PMA i PML, respectivament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 3 de agosto de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PML/1976: Particiones. Mamparas. Aleaciones ligeras.  

 

 

E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E6MEU115,E6MEZ015,E6MEZ016,E6MEZ017,E6MEZ018,E6MEUZ34,E6MEZ023,E6MEZ019,E6MEZ026,E6MEZ022,E6ME
Z028,E6MEZ029,E6MEZ020,E6MEZ052,E6MEZ053,E6MEZ054,E6MEZ055,E6MEZ056,E6MEZ057,E6MEZ058,E6MEZ021
,E6MEZ024,E6MEZ050,E6MEZ031,E6MEZ063,E6MEZ051,E6MEZ060,E6MEZ061,E6MEZ025,E6MEZ027,E6MEZ030,E6M
EZ852. 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Estructura de montantes y travesaños de aluminio lacado o anodizado, para cerramientos 
cortina, fijada al forjado.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Montantes de tramo central, de esquina convexa, cóncava o de ángulo variable  
- Travesaños  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Montantes:  
- Replanteo  
- Fijación de los soportes a los forjados  
- Fijación inicial de los montantes  
- Aplomado, nivelado y bloqueo del sistema de soporte  
- Limpieza de los perfiles  
Travesaños:  
- Replanteo  
- Fijación de los soportes a los montantes  
- Fijación de los travesaños  
- Limpieza de los perfiles  
 
MONTANTES:  
Estará aplomado, en el plano y a la distancia entre ejes, previstos en la DT.  
Los soportes tendrán todos los tornillos colocados y apretados.  
Entre cada dos tramos de montante habrá un conector. Los montantes quedarán separados para 
realizar una junta de dilatación.  
Los extremos superior e inferior del conjunto del montante, estarán tapados con una pieza 
especial.  
Junta de dilatación entre montantes:  >= 2 mm/m  
Tolerancias de ejecución:  
- Aplomado:  ± 2%  
- Nivel:  ± 2%  
 
TRAVESAÑOS:  
Será horizontal estará en el plano y en el nivel previstos en la DT.  
Cada extremo estará fijado a los montantes dejando un espacio para la junta de dilatación.  
Junta de dilatación entre montante y travesaño:  >= 2 mm/m  
Tolerancias de ejecución:  
- Horizontalidad:  ± 2%  
- Nivel:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con viento superior a 60 km/h.  
Para colocar los travesaños es necesario que los montantes estén fijados en su posición 
definitiva.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
Incluye la parte proporcional de soportes y elementos de conexión para los montantes y las 
fijaciones de los travesaños.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA  
8 
 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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E76 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE EPDM I BUTIL ELASTOMÈRIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E763UA0L. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú 
sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 
arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del 
suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la 
membrana. 
No ha de quedar tibada. 
La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes 
uniformement. L’amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu 
defecte, la que estableixi la DF. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

53 

  

regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de 
quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Acords amb els paraments verticals: 
- Angles:  >= 135° 
- Radi:  >= 2 cm 
Cavalcaments: 
- Fets a obra:  8 cm 
- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i amb fixacions 
mecàniques. 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en el seu defecte, 
el que determini la DF. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+--------------------------------+ 
¦Forma de col·locació ¦ Pendent  ¦ 
¦de la membrana       ¦          ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Adherida o           ¦  >= 1%   ¦ 
¦semiadherida         ¦  <= 30%  ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Sense adherir        ¦  <= 3%   ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Clavada              ¦  >= 30%  ¦ 
+--------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Resistència a la compressió:  >= 0,2 N/mm2 
- Humitat:  <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones 
per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels 
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
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La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada 
d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7B21A0L,E7B111D0,E7B11E0L,E7B11M0L,E7B11E10. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
E7C7 - AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7C765F2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de polietilè expandit 
- Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides. 
- Aillament amb bandes de polietilè expandit col·locades no adherides 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessà ries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin el 
sostre, ha de pujar com a mínim, fins al nivell del paviment acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
AïLLAMENT AMB BANDES DE POLIETILÈ  EXPANDIT: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

 

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7Z15MD0,E7Z1U1D0,E7Z1JWD2. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una 
impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió 
cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb 
morter de ciment i acabat remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de raconera: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
Formació de matarracó amb morter: 
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- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter 
Col·locació de làmina de neoprè: 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
Arrebossat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA: 
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió. 
Ha de ser contínua. 
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el 
mateix pendent. Ha de cobrir el junt de dilatació perimetral. 
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment. 
Toleràncies d'execució: 
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual. 
Ha de tenir la superfície prevista. 
ARREBOSSAT A BONA VISTA: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm 
Granulometria de la sorra del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
¦------------¦--------------------¦ 
¦   2,50     ¦     100            ¦ 
¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 
¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 
¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 
¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 
¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 
+---------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un 
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
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Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució de l'arrebossat. 
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RACONERA O MATARRACÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: 100% 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E8 - REVESTIMENTS 
E83 - APLACATS 
E83F - APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E83FU010,E83FUU10,E83F3003. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Revestiment realitzat amb plaques de diferents materials col·locades en obra. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment pòrtland col·locades a l'obra 
mitjançant fixacions mecàniques. 
     - Plaques de guix laminat 
S’han considerat els tipus de col·locació següents per a les plaques de guix laminat: 
     - Sobre perfileria 
     - Directament sobre el parament amb tocs de guix 
     - Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
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     - Fixació de les plaques als muntants 
     - Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Neteja i preparació de la superfície de suport 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
     - Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
     - Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig 
     - Fixació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial:  ± 2 mm 
     - Replanteig total:  ± 2 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
     - Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. En 
qualsevol cas, no han de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 
mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament 
de l’edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit 
d’actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
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     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E83Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E83Z1741. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat col·locats en paraments horitzontals o 
verticals, fixats amb guix o amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament. Si cal, s'han de col·locar sobre una 
reglada de morter mixt 1:2:10. 
S'han de fixar els perfils a tot el perímetre dels paraments. 
El conjunt acabat ha de formar una superfície plana i horitzontal o aplomada. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Amplària dels junts entre perfils:  <= 5 mm 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els eixos dels perfils:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Nivell: ± 5 mm 
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m 
- Alineació entre perfils consecutius:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E84 - CELS RASOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E84A7855,E844U220,E844UCC1,E844F120,E844UCR6,E844UCR8,E84BU081,E84BUK83,E84ZG1A0,E84HU080. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l’ edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com 
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d’escaiola 
 - Plaques de fibres minerals o vegetals 
 - Plaques de guix laminat i transformats 
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 
- Làmel·les de PVC o metàl·liques 
- Taulers de partí cules aglomerades amb ciment 
- Plaques amb ciment pó rtland més additius (GRC) 
- Plaques d’aglomerat de ciment amb fibres 
- Plaques de fusta 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
 - De cara vista, sistema fix 
 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 
la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l’edifici i suspensió dels perfils 
de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 
segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d’un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió  del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l’estructura de l’edifici ha de ser compatible amb el material 
d’aquesta. 
El plènum considerat és d’1 m d’alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l’apartat 4.3  de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames,  el 
constructor ha d’aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s’ha d’afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d’aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 
del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
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Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d’ estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l’estructura han d’estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d’estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser mes gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 
cel ras, i la seva estructura s’ha d’ancorar al sostre o a una subestructura independent de la 
del cel ras. 
Si es pengen o s’insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 
superaran els pesos màxims indicats pel sub ministrador del cel ras, i les perforacions de les 
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa 
de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracterí stiques especials, que han de 
donar unes condicions específiques a l’espai que conformen per tal d’assolir les característiques 
requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     -  2 mm/m 
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. 
REGISTRES: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El parament exterior del registre ha d’estar a nivell amb el cel ras. 
El registre ha de ser estable, i no pot provocar defo rmacions al cel ras en els moviments 
obertura i tancament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d’estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell 
i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
El bastiment ha d’estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació  
per cada costat. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Toleràncies d’execució:  
- Replanteig: ± 5 mm  
- Nivell previst: ± 2 mm  
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ 
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
 Les instruccions del subministrador han d’incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l’execució completa del cel ras  
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)  
- La forma en que els diversos components s’han d’instal·lar i fixar 
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- Condicions d’emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s’instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l’alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 
fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes mà xim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i 
a l’aigua, la hum itat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d’aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest  tingui associat 
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s’han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 
trencats,  formigons esquerdats, etc.) 
REGISTRES: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
 - Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
REGISTRES: 
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.

Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.

Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant
de la fixació, o fent assaigs de càrrega.

A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l’aprovat, el
procediment d’instal lació de la fixació, i si est à indicat, el parell d’acollament.
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Col locació dels perfils perimetrals, si s’escau, d’ entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de
l’ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.

Col locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.

En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el cel ras.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l’alineació i l’ ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d’elements addicionals, be estiguin
penjats o inserits en perforacions del cel ras.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

 

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E867UB6C,E867FE01,E867FE02. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l’obra. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Làmines viníliques col·locades amb adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de les làmines viníliques: 
     - Preparació i comprovació de la superfície de suport 
     - Col·locació del adhesiu 
     - Col·locació de les làmines 
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     - Neteja dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 2 mm/2 m 
     - Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
     - Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
     - Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
     - Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
     - Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 
Les peces s'han de col·locar a tocar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que 
s'exigeixin al parament acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas. 
LÀMINA VINÍLICA: 
La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C. 
La preparació de la superfície de suport s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Ha de tenir un color uniforme. 
Els buits de claus i cargols s’han de tapar i segellar. 
S’han d’eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de 
transparència. 
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s’ha d’aplicar en l’ordre de 
numeració successiva. En cas d’utilitzar més d’un rotlle s’han de numerar de forma successiva 
per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E8J - CORONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8J3PR10,E8J9U001,E8J9U002,E8J9U003,E8J9ULL3. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter 
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 
- Obra ceràmica 
- Pedra natural o artificial collada amb morter 
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 
- Morter mixt o de ciment 
- Morter adhesiu 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Acer galvanitzat 
- Alumini 
- Zinc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planeitat prevista a la DT. 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 
Amplària dels junts: 
+-----------------------------------------+ 
¦    Tipus de peça       ¦   Amplària     ¦ 
¦                        ¦     (mm)       ¦ 
¦------------------------¦--------¦-------¦ 
¦Rajola ceràmica d'acabat¦        ¦       ¦ 
¦     fi o vidriada      ¦  3-6   ¦  ± 1  ¦ 
¦------------------------¦--------¦-------¦ 
¦ Rajola ceràmica manual ¦  5-10  ¦  ± 1  ¦ 
¦------------------------¦--------¦-------¦ 
¦        Maó             ¦   10   ¦  ± 2  ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Sortint del trencaaigües:  >= 3 cm 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no especifica d'altres condicions. 
CORONAMENT DE PLANXA: 
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Pendent:  >= 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha 
d’humitejar. 
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons 
les instruccions del fabricant. 
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA: 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
morter. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
CORONAMENT DE PLANXA: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la 
col·locació de les peces. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment 
portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no 
galvanitzat i el coure sense estanyar. 
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades 
ni han de tenir nusos saltadissos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9 - PAVIMENTS 
E9P - PAVIMENTS SINTÈTICS, DE LINÒLEUM I DE CAUTXÚ/GOMA 
E9P1 - PAVIMENTS DE PVC HETEROGENI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9P1TA02. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Paviment format amb làmines de PVC amb base d'escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic 
de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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     - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació de l'adhesiu 
     - Col·locació de les làmines 
     - Execució dels junts 
     - Segellat dels junts 
     - Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les bandes. 
Les bandes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de 
textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts han d'estar a tocar i han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura 
líquida. 
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta 
amb el sòcol. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell: ± 5 mm 
     - Planor:  ± 4 mm/2 m 
     - Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al paviment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb 
bola de 10 mm de diàmetre >= 3 kg/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1). 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 
Els rotlles de material s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per 
pavimentar. 
Per a la seva col·locació les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat 
la inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu 
ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara 
estigui fresc. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9P7 - PAVIMENTS DE GOMA BICAPA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E9P76080,E9P72010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviment de goma: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts entre làmines 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes. 
Les là mines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. 
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb 
el sòcol. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m; C elles:  <= 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
 PAVIMENT DE GOMA:  
Toleràncies d'execució: 
- Celles:  <= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C. 
La humitat relativa durant la instal·lació  ha d’estar entre el 50 i el 60 % 
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
 El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al paviment acabat. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb 
bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1). 
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per 
pavimentar. 
Per a la col·locació de là mines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver 
tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. 
El paviment no s’ ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
PAVIMENT DE GOMA:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del 
fabricant. 
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu. 
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Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí 
cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús  de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.

Col locació de l’adhesiu

Col locació de les làmines o les llosetes

Execució dels junts

Segellat dels junts (en cas de goma)

Neteja i protecció del paviment acabat

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.

Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
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EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
EABG - PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EABGU037,EABGU038,EABGU039,EABGU050,EABGU051. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Portes de perfils d'acer laminat amb bastiment, col·locades sobre obra, amb tots els 
mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts 
col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
     - Muntatge de les fulles mòbils 
     - Eliminació dels rigiditzadors 
     - Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
     - Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment:  >= 0,2 cm,  <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Nivell previst:  ± 5 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
     - Aplomat:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
EAF4 - FINESTRES D'ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE 
BASTIMENT DE BASE 
EAF4FA19 - B01.- Submistre i col.locació de fusteria d'alumini lacat amb persiana 
motoritzada, amb fulles batents de fulla oculta i fulla fixa, de dimensions totals 
170x227 cm, de la casa cortizo serie cor 60 ho o equivalent, amb trencament de pont 
tèrmic, color a escollir per df., dimensions de galzes segons une 85.220, amb segell 
de qualitat ewa/euras, classificació aev com a mínim segons une 85.220 o superior 
segons resultats d'assaig.    
-Alumini amb trencament de pont tèrmic de 12 mm (Um=3,60W/m2k) / aïllament acústic: 
RAtr = 33dBA / Permeabilitat a l'aire = Classe 4. 
Formada per els seguents elements: 
-bastiment de base d'acer galvanitzat en calent de secció 40x20 mm, 
-fusteria formada per una balconera de dimensions totals 170x185 cm, una fula batent 
de 60x185 cm, i una fulla fixa de 110x185 cm, amb caixa superior de persiana superior 
de 170x42 cm. 
-persiana de lames d'alumini amb aïllament interior, acabada lacada del mateix color 
que la fusteria. 
-motor tubular d'accionament de la persiana de la casa somfy o equivalent, amb 
accionament amb polsador. 
-inclou tots els mecanismes i accesoris de la fusteria i de la persiana, necesaris 
pel acabat i funcinament de la fusteria, (tapetes, sellat amb escuma, tapa caixa de 
persiana, guies de la persiana, sellats amb cordons de poliuretà, etc). 
-tapajunts tallats a l'inglete 
-manetes i accesoris del mateix color que la fusteria. 
-microventilació incorporada a la fusteria. 
-reforç d'aïllament del calaix de persiana amb panell de XPS 4 cm de gruix  
-tapa de caixo de persiana del mateix color que la fusteria. 
-no inclou els vidres. 
 
 totalment acabada segons plànol de fusteria, comprovació de mides a obra. 
 
  
 

EAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
EAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAQDF010,EAQDPF03,EAQDPF13,EAQDPF02,EAQDPF12,EAQDPF01,EAQDPF11,EAQDPF04,EAQDPF05,EAQDT021,EAQD
T022,EAQDT023,EAQDPF20. 

 

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

Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.

S'han considerat les portes següents:

Exteriors

Interiors

D'armari

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Presentació de la porta

Rectificació si cal

Col.locació de la ferramenta

Fixació definitiva

Neteja i protecció

CONDICIONS GENERALS:

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.

Toleràncies d'execució:

Horitzontalitat............................................................................................................................... .................± 1 mm

Aplomat ............................................................................................................................... ..........................± 3 mm

Pla previst de la fulla respecte al bastiment .................................................................................................. ± 1 mm

Posició de la ferramenta ............................................................................................................................... .± 2 mm

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS

Franquícia entre les fulles i el bastiment.......................................................................................................... <= 0,2 cm

Franquícia entre la fulla i el paviment .............................................................................................................. >= 0,2 cm

............................................................................................................................... .......................................... <= 0,4 cm

Fixacions entre cada fulla i el bastiment ................................................................................................................... >= 3

PORTES D'ARMARI:

Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment ........................................................................................................... >= 3

Fixacions entre la fulla superior i el bastiment........................................................................................................... >=2
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Franquícia entre les fulles i el bastiment.......................................................................................................... <= 0,2 cm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
EASA7 - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic per 
termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 1 mm 
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 
frontisses de les fulles. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 

EAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
EAVT - PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAVTU010,EAVTSA02. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d’arrollament superior amb suports i mecanisme 
d’accionament fixats mecànicament, i una cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC 
fixada al torn, amb un contrapès guiat a la seva part inferior. 
S'han considerat els tipus de cortina següents: 
     - Amb accionament per cordill 
     - Amb accionament per torn 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 
     - Fixació del torn, les guies i els mecanismes d’accionament 
     - Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les guies 
     - Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d’accionament 
CONDICIONS GENERALS: 
La cortina ha d'obrir i tancar correctament. 
La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui 
desenrotllada. 
Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm 
     - Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
               - Verticalitat dels mecanismes d’accionament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o 
dificultar-ne el moviment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EAZ - FULLES DE FUSTA ESPECIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAZPUM30. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, 
pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

EAZP - MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAZPUM30. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta, acer 
o alumini.  
La unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig 
- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet 

sense que cap element de la porta o de l'entorn o impedeixi 
- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar 

els mecanismes de bloqueig existents a la porta 
- Verificar el funcionament de la porta  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant. 
S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.  
No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic instal·lat 
a la mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de retorn de la fulla a la posició tancada. En 
aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent gran i 
discapacitats.  
A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es 
capaç d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu mecanisme, i també quan s'accionin els 
dos simultàniament.  
Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a 
1100 mm 
Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o 
estanca als fums, cal examinar el certificat d'homologació de la porta en la que ha estat assajat 
el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en una porta 
tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de l'annex B de la 
UNE-EN 1125.  
Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de 
suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui possible 
l'obertura simultània de les dues fulles.  
La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a 
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

 

EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC1K - MIRALLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EC1K1501. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació de mirall. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherit sobre tauler de fusta 
- Amb fixacions mecàniques al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a 
la cara vista ni a la posterior. 
Distància entre els miralls:  >= 1 mm 
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall. 
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte 
directe amb el mirall. 
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
ED1V - VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ PER A DESGUASSOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED1V1171. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de dispositius airejadors de canonades d'evacuació.  
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la partida d'obra 
- Col·locació de la vàlvula o del sifó a la seva posició definitiva 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
La unió amb el tub ha de ser estanca a l'aire. La vàlvula serà hermètica quan estigui tancada, 
i el seu funcionament serà correcte dintre dels intervals de temperatura especificats.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.  
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, 
retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 

 

ED5 - DRENATGES 
ED51 - BONERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED51CGDM,ED51BE36. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació  d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial 
dels paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
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- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d’estar fet mitjançant pressió 
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant 
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 
 La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, 
amb els procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la pla 
taforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d’etilè propilè diè , ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats p el 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la 
solera, escalfant-la prè viament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la 
a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BONERA:

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

MORRIÓ:
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

ED5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED5A1600. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació de tub circular ranurat de PVC per a la protecció de bunera en 
terrat de formigó lleuger d'argila expandida. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació de la superfície de recolzament 
     - Col·locació del tub 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub col·locat ha d'estar vertical i a la rasant prevista a la D.T. 
El tub ha d'envoltar la bunera i ha de quedar concèntric amb aquesta. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EDE - DEPURACIÓ D'AIGÜES 
EDE4 - SEPARADORS DE GREIXOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EDE41844. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació soterrada de separadors de greixos prefabricats, connectats a la xarxa de 
sanejament.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

83 

  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície d'assentament 
- Replanteig de la posició del separador, de les entrades i sortides i de l'accessibilitat 
dels registres 
- Col·locació del separador 
- Connexió dels tubs d'arribada i de sortida d'aigües 
- Prova d'estanquitat de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
El separador muntat ha de ser estanc al servei.  
Les unions amb els tubs han de ser estanques.  
Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o la base.  
Les parets laterals del pou on està ubicat el separador no han de transmetre esforços a 
l'equip.  
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en 
condicions de servei.  
Ha de disposar d'una obertura de ventilació pròxima al costat de descàrrega.  
La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.  
El junt entre el paviment i el separador ha de quedar cobert per la tapa.  
Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, 
neteja i extracció de productes del seu interior.  
La part superior del tub de sortida ha d'estar per sota de la part inferior del tub d'entrada.  
Toleràncies:  
- Desnivell entre el tub d'entrada i sortida:  >= 11 cm  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de realitzar el muntatge de les peces en l'ordre especificat pel fabricant.  
S'ha de realitzar la unió amb els tubs d'arribada i sortida.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE51KQ1A - CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer 
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al 
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els 
expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 
Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, 
reduccions, etc., s'han de fer segons la UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els 
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha 
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. 
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de 
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
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UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia. 
 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante. 
 
 
 

EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEU5 - TERMÒMETRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEU52552. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb abraçadora 
- Amb beina roscada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com 
ara radiadors, difusors etc.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:  
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació  
  
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EEU6 - MANÒMETRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEU6U001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha d'anar connectat a la xarxa.  
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i 
indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat 
i el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell 
mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF5 - TUBS DE COURE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EF5B24B1,EF5A42B1,EF5A52B1,EF5A62B1,EF5A73B1,EF5A83B1,EF5AB4B1,EF52E6B1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Instal·lació dels tubs  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectat a pressió  
- Soldat per capil·laritat  
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions 

frigorífiques  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació superficial  
- Soterrat  
- Encastat  
- Col·locat a l'interior de canals  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tubs:  
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
  
TUBS:  
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions 
entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus.  
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El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament 
constant al llarg de tot el recorregut.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
  
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment 
a prop del paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
  
TUBS ENCASTATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, 
que permeti la lliure dilatació.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant 
els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà 
expressament aprovat per aquest.  
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  
  
TUBS SOTERRATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada 
o inert.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
  
TUBS:  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 
i greixos.  
  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació 
del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.  
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 
instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha 
de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EFA - TUBS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EFA1M345,EFA1E342,EFA1J345,EFA17342,EFA18342,EFA16542. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 
distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, 
col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Unió encolada  
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
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Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades 
amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit 
per a la instal·lació.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment 
a prop del paviment o del sostre.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tubs PVC:  
+---------------------------------------+ 
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦           ¦---------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦-----------¦------------¦--------------¦ 
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 
+---------------------------------------+  
- Tubs C-PVC:  
+---------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦ 
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦ 
¦---------------------------------¦ 
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦ 
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦ 
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦ 
¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦ 
+---------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador 
que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap 
tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

94 

  

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació  

- Diàmetres  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Resistència al foc del material.  

- Sectorització  

- Elements, sifons i pericons.  

- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació 
d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EFB - TUBS DE POLIETILÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EFB14655,EFB16455. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa.  
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures 

fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment 
a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
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La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
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No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ23513A,EJ2981C1,EJ22113A,EJ22X930,EJ22R130,EJ229116,EJ22U020,EJ28513G. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
 - Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
 - Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
 - Suport per a dutxa de telèfon 
 - Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
 - Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
 - Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
 - Colze d'enllaç 
 - Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
 - Enllaç mural 
 - Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs 
quan calgui. 
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En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat  a l'esquerra amb 
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat  per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 
correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Comprovació de la correcta instal lació dels materials i equips a l’obra

Verificació de la correcta execució de la instal lació segons instruccions de fabricant.

Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:

100 kPa per aixetes

150 kPa per fluxors i calentadors

Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

Es verificarà l’existència de dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.

Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i
quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les instal lacions susceptibles de fer ho a la realitat. Es
verificarà: el total de la instal lació, per plantes o sectors i per zones humides.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer ho. En cas contrari, s’ha de
procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.

 

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
EJ4Z - ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ4ZU015. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Accessoris complementaris per a banys. 
S’han considerat els elements següents: 
     - Porta rotlles 
     - Tovalloler 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Muntatge, fixació i anivellament 
     - Retirada e l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar en la posició prevista en la D.T. o en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
EJ62 - DESCALCIFICADORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ62U011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Compactes  
- Dúplex  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Compactes:  
- Col·locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Dúplex:  
- Col·locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.  
Les unions han de ser completament estanques.  
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

EK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
EK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
EK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EK211396. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reguladors de pressió muntats entre tubs.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb connexions roscades  
- Amb connexions embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en 
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament.  
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
La seva col·locació ha de ser vertical o horitzontal.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.  
  
REGULADORS ROSCATS:  
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.  
  
REGULADORS EMBRIDATS:  
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  

UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.  

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General 
del Servicio público de Gases Combustibles.  

 

 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
EM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
EM91 - PARALLAMPS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM91IN11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Parallamps tipus Franklin  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment a la paret  
- Muntat sobre sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntat superficialment a la paret:  
- Encastar suports a la paret 
- Aplomat suports 
- Col·locació dels pals als suports 
- Connexió al conductor de la xarxa de terres  
Muntat sobre sòcol:  
- Ancorar sòcol al paviment 
- Anivellament 
- Col·locació del pal al sòcol 
- Connexió a la xarxa de terres  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Aplomat:  ± 20 mm  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el 
pal, un cop instal·lat, quedi vertical.  
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm  
MUNTAT SOBRE SÒCOL:  
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop 
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, 
encastat en el paviment.  
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i 
amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior 
del pal.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del conductor de baixada: 

     - El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més directe 
possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt, evitant 
qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de controlar globalment.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.  

 

 

EM9A - COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE 
PARALLAMPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM9AU001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització, 
marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa 
vigent de marcatge CE.  
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
L'aparell ha de quedar subjectat sòlidament  i connectat a la xarxa de terres.  
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la 
lectura.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la lectura.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
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- Aplomat: ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions 
o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la 
zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.  
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, 
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions 
als paraments o altres tasques a realitzar.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

 

 

EN - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA 
ENF - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS 
ENF1 - VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ENF11B05. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

ENG - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
ENG6 - ELECTROVÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ENG6A244. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules de tall per a gas, col·locades.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules muntades roscades 
- Vàlvules muntades embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En les vàlvules roscades:  
- Preparació i comprovació dels extrems dels tubs i de les vàlvules  
- Neteja de rosques i del interiors dels tubs  
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  
- Connexió amb la xarxa elèctrica  
- Prova d'estanquitat  
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
En les vàlvules embridades:  
- Comprovació de les brides dels tubs i les vàlvules  
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  
- Connexió amb la xarxa elèctrica  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments 
vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar situada en un emplaçament que permeti la plena accessibilitat de totes les seves 
parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació 
vigent i les recomanacions del fabricant.  
Les parts mòbils de la vàlvula s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra o la pròpia instal·lació.  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica. La connexió elèctrica ha d'estar feta 
a dintre de la caixa de connexions de la vàlvula. Els conductors de fase, neutre i protecció 
han de connectar-se als borns corresponents.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
No s'han de transmetre esforços entre les tuberies i la vàlvula.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions a les xarxes de servei es faran un cop tallat els corresponents subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
En les unions embridades, els cargols de la brida s'han de prémer de manera alternada, per tal 
de que la pressió sobre el junt sigui el més uniforme possible.  
En les unions roscades, l'enroscada s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
La brida s'ha de prémer de manera que la pressió sobre el junt sigui uniforme.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  

 

 

EQ - EQUIPAMENTS 
EQ5 - TAULELLS 
EQ54 - TAULELLS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EQ54UT12,EQ54UT14,EQ54UT15,EQ54UT16,EQ54UT13. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecànicament sobre suports murals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Fixació dels suports al parament 
     - Fixació del taulell als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 
escantonaments. 
S'han de col·locar els suports suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les 
directrius fixades per la D.F. Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat:  ± 0,1 % 
     - Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F216R - ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els 
daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 
- Daus de formigó, amb martell picador  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus 
per observar les lesions que hagin sorgit. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F219U102,F2194JF5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

 

F21K - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGO 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F21K4AE3. 

 

 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 DEFINICIO: 
Demolició de paviments de formigó de 10 a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 
 
 

F9 - PAVIMENTS 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9F5U035. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
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- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9G2ART1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb 
acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una textura 
superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
 - Amb regle vibratori 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
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Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08 . 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han 
de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del formigó 
no es produiran defectes en els elements ni pè rdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 
aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que  excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 
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h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó  o si les condicions ambientals 
son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col· loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 
i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el 
formigó  fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions 
corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
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El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 
a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 
mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques  o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un 
altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment 
de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 
rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent. 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE 08).

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de
Carreteras.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FD5ZJJJ4. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l’element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FDB37460. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
- Soleres de formigó amb armadura lleugera  
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de llambordins:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada  
Solera de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
  
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el 
tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària 
de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

- Planor:  ± 10 mm/m  
  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
especificades a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials.  
  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades 
i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.  
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: + 2%, - 1%  
- Gruix del llit de formigó:  - 5%  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
69.8.2 de l'EHE-08  
  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de 
maceta a sobre del formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 

 

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FDD1A529,FDDZ51D9,FDDZAHB4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris.  
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S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 

eventualment, esquerdejat exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha 
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
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BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 
sempre que es canviï de procedència.  

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
FJSA - PROGRAMADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FJSARB08,FJSARB09,FJSARB10,FJSARB11,FJSARB12,FJSARB13,FJSARB14,FJSARB15,FJSARB16,FJSARB17,FJSA
RB18. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per  al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els 
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del  element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d’alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
 La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, 
amb la verificació de que es respectem  els graus de protecció elèctrica de l’aparell. 
El lloc d’instal·lació ha de ser accessible pel manteniment i programació. La porta de protecció 
de la caixa de l’aparell s’ha de poder obrir completament. L’alçada dels elements programables 
ha de ser entre 0,8  i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d’estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió 
de l’ aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d’estar feta la programació de les operacions de reg. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d’aparells del sistema de control de reg s’han d’instal·lar d’acord amb les instrucci 
ons del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s’ha de garantir que son 
compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades 
al projecte, abans d’instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

* NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios verdes. Recomendaciones de proyecto de
infraestructuras de riego.

* NTJ 04R 1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos aéreos por aspersión y por
difusión.

 

FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FQ21BC60. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
 - Ancoratge de la paperera 
 CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
 - Verticalitat:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual del material abans de la seva col loca ció, rebutjant les peces malmeses

Replanteig de la ubicació.

Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual dels elements col locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 

FQ3 - FONTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FQ31D220. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col· 
locada ancorada a dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació. 
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L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual del material abans de la seva col loca ció, rebutjant les peces malmeses

Replanteig de la ubicació.

Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual dels elements col locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR2G8B31. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
- Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 
drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar 
l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs 
i avisar a la DF 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu 
defecte per les que digui la DF 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar 
en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
 
 

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR3P2112. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal  
- Terra franc-sorrenca 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Sauló 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
 - Incorporació al terreny del material corrector 
 CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l’escorça  de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors 
de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació  s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR632J73. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes 
- Palmàcies 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l’arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
- Plantes de petit port: 
     - En alvèol forestal 
     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre,  arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
- Plantes de petit port: 
     - Comprovació  i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg 
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ARBRES I ARBUSTS: 
 L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat  i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l’arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie 
vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaç ades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat 
de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
 Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes  del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-
les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables. 
 La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
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La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl· lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació  ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.

ARBRES:

* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.

 

FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR632J73. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
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- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
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SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2148HC1,K2148U10,K2148134,K2148251. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió. 
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d’accès de l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració  de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació  de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
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CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació  original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé . Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D 
ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l’alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE 
VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D’ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA 
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀ MICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

 

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K216U771,K2161511,K2163511,K2164771,K2164U12,K216U785,K216U788. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecà 
nica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica  
- Envans i paredons d’obra de ceràmica  
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
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Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d’accès de l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
CONDICIONS GENERALS: 
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2  m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l’edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual 
contra incendis. 
Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l’aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d’arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l’esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s’enderrocaran les que no són estructurals després d’haver 
enderrocat el sostre superior i abans d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es 
treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària superior a set vegades el seu 
gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior.  
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s’han de tallar en bandes paral·leles a l’armadura principal, de pes no més gran a 
l’admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l’esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D’OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES : 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

 

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K218UR01,K218R002,K218U003,K218A410,K218U410,K2183A71,K2182F01,K2183U10,K2183971. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
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L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d’estucat amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració  i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, 
cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d’accès de l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D 
ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l’alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d’acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICA T DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES 
O CELS RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones
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K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K219UUU1,K219UU10,K219UU11,K2192913,K2194721,K2195D24,K2194B21,K2197821,K2199511,K219A121,K219
U101. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 - Paviment de rajola cerà mica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d’accès de l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà  abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
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m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

 

K21Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K21Z2760,K21ZP760. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui 
- Realització del tall 
- Neteja de la runa produïda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, 
parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc. 
S’ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall. 
Cal verificar que l’estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els 
elements que indiqui la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2RA7540. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 
tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
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Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 
els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 
dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 

K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K45RU510,K45RE000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Reparacions d'estructures de formigó armat. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert 
- Escatat i raspallat d'armadures 
- Passivat d'armadures 
- Restitució de volum de formigó 
- Pont d'unió entre superfícies de formigó 
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó 
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert: 
- Determinació de la zona a sanejar 
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 
- Neteja de la zona de treball 
Escatat i raspallat d'armadures: 
- Determinació de les armadures a sanejar 
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra 
- Neteja de la zona de treball 
Passivat d'armadures: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes 
Restitució de volum de formigó: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes 
Pont d'unió entre superfícies de formigó: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant 
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Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó: 
- Determinació de la zona a sanejar 
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, 
en dues capes 
- Restitució del volum amb morter polimèric 
- Neteja de la zona de treball 
PONT D’UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ: 
El morter ha de cobrir completament la superfície del formigó on s'ha d'afegir formigó nou. 
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PASSIVAT D’ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O PONT D’UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE F 
ORMIGÓ: 
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment. 
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides. 
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del 
temps màxim establert. 
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del passivat d'armadures, o 
del pont d'unió, cal no sobrepassar els temps màxims d'adherència entre els dos morters. 
Temperatura d'aplicació 
- Passivat armadures o pont d'unió  : >= 5º C 
- Restitució de volums : >= 8º C 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D’UNIÓ: 
m2 de superfí cie amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB1 - BARANES 
KB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KB15UBRR. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
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El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 
coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements 
d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. 
Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la 
base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es 
fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector 
en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de 
servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 
exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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KB15U - BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KB15UBRR. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 
coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements 
d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. 
Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la 
base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es 
fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector 
en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de 
servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 
exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
KD3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
KD31 - CAIXES SIFÒNIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KD31JS01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.  
S'han considerat les caixes sifòniques següents:  
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable  
- Amb reixeta d'acer inoxidable  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents 
- Col·locació de la caixa sifònica 
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.  
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al 
servei.  
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm 
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm 
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de 
la caixa sifònica.  
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva 
instal·lació.  
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.  
Distància de separació al baixant:  <= 2 m  
Toleràncies:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 1 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

 

KD35 - PERICONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KD352565. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat "in situ":  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 

tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
  
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
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El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

157 

  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 

 

KD7 - CLAVEGUERONS 
KD7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KD7FSA50. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC.  
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Penjat del sostre:  
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.)  
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
En rasa:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
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El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant.  
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt.  
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  
PENJAT DEL SOSTRE:  
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres 
formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m  
Pendent:  >= 1 %  
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular 
o terra lliure de pedres.  
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Pendent:  >= 2%  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 
cm  
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria 
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres 
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA:  
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El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  
Gruix tongades rebliment:  10 cm  
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix 
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.  
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  
PENJAT DEL SOSTRE:  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint 
les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de 
material granular.  
REBLERT AMB SORRA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior 
a 0º C.  
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Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els 
següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues 
detectades.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el 
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà 
el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de 
capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant 
el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls 
previstos.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

KDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
KDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KDK254F3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
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- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 

 

KDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KDKZH9C4,KDKZH8B4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou.  
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La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

KE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

164 

  

KE2 - CALDERES 
KE21 - CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUÏDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE218107. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer col·locades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Sobre el paviment 
- Sobre bancada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Calderes sobre el paviment:  
- Col·locació de la caldera recolzada sobre el terra 
- Col·locació del cremador 
- Connexió als tubs dels diferents serveis 
- Prova de servei.  
Calderes sobre bancada:  
- Col·locació de la caldera sobre planxes metàl·liques damunt la bancada 
- Col·locació del cremador 
- Connexió als tubs dels diferents serveis 
- Prova de servei  
A més, en la unitat tèrmica: 
- connexió amb els circuits hidràulics  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectats als diferents serveis, de manera 
que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. 
El broc de sortida de la vàlvula de seguretat ha d'abocar just a la bonera, de manera que se'n 
vegi fàcilment el vessament. 
Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, 
cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop 
de la seva connexió a la caldera. 
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  <= 5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El paviment de recolzament de la caldera, i en el seu cas de la bancada, ha de ser de material 
incombustible, impermeable, ha d'estar anivellat i ha d'haver-hi instal·lada una bonera 
sifònica.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, 
respectivament. 
Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la del cremador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG01 a 11.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i 
materials instal·lats es corresponen amb els especificats al projecte i els 
contractats amb l'empresa instal·ladora.  

- Control dels elements següents:  

     - Caldera 

          - Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al 
manteniment i reparació  

          - Comprovació de les condicions generals que han de complir les 
calderes  

          - Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres,  
hidròmetres, piròstats, etc. 

          - Control funcionament equips de control i mesura. 

          - Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons 
tipus de caldera 

          - Control funcionament de tots els elements de seguretat 

          - Verificació taratge de vàlvules de seguretat.  

     - Cremador 

          - Comprovació de les condicions generals que han de complir els 
cremadors. 

               - Registre del Ministeri d'Indústria 

               - Verificar el control autonòmic del cremador 

               - Identificació 
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          - Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament 
en cremadors de combustible líquid: 

               - Control de flama  

               - Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama 
permanent 

               - Tall combustible per tall de llum 

          - Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament 
en cremadors de combustibles gasosos  

          - Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament 
en cremadors de combustible 

               - Control de flama 

               - Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama 
permanent 

               - Pressòstat de mínima del gas 

               - Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum 

          - Verificar el no accionament automàtic quan es talla el 
combustible per motius de seguretat. 

          - Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del 
RITE.  

     - Local d'ubicació de les calderes: 

          - S'han de comprovar les condicions del local establertes segons 
RITE. 

          - Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB-SI. 

          - S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il·luminació 
suficient i protecció contra incendis segons Codi Tècnic Edificació . 

          - S'ha de verificar la presència de cartells indicadors 

          - S'ha de verificar la instal·lació. Interruptor de tall 
subministrament elèctric general de la sala des de l'exterior 

          - S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes  

          - A instal·lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que 
s'exposa en la norma UNE 60.601 i UNE 60.670 per instal·lacions de calderes 
de gas per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència superior a 70 
kW. 

          - Especialment característiques de la sala i instal·lació de gas a 
la sala de calderes. 

          - Un cop finalitzada la instal·lació s'han de realitzar les proves 
específiques previstes al RITE.  
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- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan 
ubicats, especialment en instal·lacions subjectes a una posterior 
legalització.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Certificat de posta en marxa de fabricant  

- Manteniment de la instal·lació segons RITE  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la 
reparació o a la substitució total o parcial dels equips.  

 

 

KE3 - EMISSORS (PER AIGUA) 
KE39 - RADIADOR DE TUB D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE39Z263,KE39Z265,KE39Z264. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la posició del radiador 
- Col·locació dels suports 
- Fixació del radiador als suports 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada dels embalatges i restes de materials  
CONDICIONS GENERALS:  
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El 
muntatge ha d'estar fet segons la DT del fabricant i dels reglaments vigents.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin 
instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports.  
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del radiador.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació.  

- Control de la situació dels radiadors: 

     - Accessibilitat per al manteniment i reparació 

     - Número màxim d'elements 

     - Separació i número de suports  

- Control de la connexió amb xarxa de distribució d'aigua calenta: 

     - No formació de bosses d'aire, presència de purgadors 

     - Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no pressionin 
canalitzacions  

- Proves finals d'estanquitat, de lliure dilatació i de funcionament a tota 
la instal·lació segons UNE EN 12599:01 i RITE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, 
s'ha de comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha 
de procurar mostrejar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
KE41 - XEMENEIES CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE41ZGC7. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels 
aparells fins a l'atmòsfera exterior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, 
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.  
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la 
xemeneia.  
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la 
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 
85ºC. 
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Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en 
condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la 
paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del 
local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
TRAM HORITZONTAL:  
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment 
accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.  
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels 
condensats.  
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests 
siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de 
secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible.  
TRAM VERTICAL:  
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i 
accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.  
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i 
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la 
xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats 
s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin 
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.  
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els 
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el 
diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de 
divergència iguals o inferiors a 15°.  
BOCA DE SORTIDA:  
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació 
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.  
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.  
ACCESSORIS:  
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les 
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.  
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de 
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i 
proveït d'una tapa de tancament.  
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la 
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de 
materials  segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les 
especificades al projecte. 
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar 
l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la 
normativa vigent. 
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran 
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer 
modificacions als elements de la xemeneia. 
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: 
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.  
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:  
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que 
l'exigida al ventilador.  

- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

172 

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, 
velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE42Q812,KE42Q712,KE42Q112,KE42Q412,KE42Q312,KE42QF53. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els 
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el 
pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
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Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. 
Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han 
d'estar normalitzats.  
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub 
ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el 
conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.  
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un 
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material 
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més 
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols 
autoroscants o reblons.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància 
entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de 
ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o 
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures 
d'extracció o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al 
registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar 
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions 
de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-
ocells o element similar. 
Ha d'estar separada: 
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a 
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre 
exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
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S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició 
horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del 
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant 
tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar 
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció 
corresponents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.  
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la 
instal·lació: 

     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma 
geomètrica diferent 

     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   

- Comprovació de l'estanquitat en conductes  

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Proves de recepció de xarxes de conductes: 
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     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un 
cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament 
d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 

     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació 
d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, 
s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a 
establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de 
tancar-se rígidament i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini 
en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de 
comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
KE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE51CL06. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer 
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al 
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els 
expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la 
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, 
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els 
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.  
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha 
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.  
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de 
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
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UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante.  

 

 

KE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE52Q12A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, 
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes metàl·lics penjats del sostre  
- Conductes metàl·lics penjats de la paret  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes metàl·lics:  
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats 
per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega 
que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha 
de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.  
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les 
parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del 
suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La 
distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió 
s'ha de fer per punts de soldadura.  
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la 
seva situació.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
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Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos 
de resistencia.  

  

CONDUCTES METÀL·LICS:  

UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de 
sección rectangular. Dimensiones.  

 

 

KE6 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES I XEMENEIES 
KE61 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE61R15B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Aïllament tèrmic per a conductes.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat interiorment  
- Muntat exteriorment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.  
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.  
  
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no 
té recobriment, per mitjà d'adhesiu.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han 
de segellar amb adhesiu.  
  
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara 
sense recobriment.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han 
de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.  
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. 
L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.  
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, 
però, mantenir-ne el gruix sense cap pressió que el faci disminuir.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, 
etc., i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  

* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  

* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.  

 

 

KE6R - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KE6R1600. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriments d'aïllaments tèrmics de conductes amb planxa d'alumini.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Tallat i plegat de la planxa 
- Col·locació de la planxa sobre l'aïllament del conducte 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, restes d'aïllaments, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El recobriment ha de ser continu al llarg de tot el conducte no deixant en cap punt al descobert 
l'aïllament tèrmic. 
Les singularitats del conducte s'han de resoldre amb els accessoris adequats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
S'ha de seguir l'ordre de muntatge indicat a la DT.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de planxa, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície de recobriment , amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KEA - ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
KEA1 - CAPTADORS SOLARS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEA16636,KEA16637. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Captadors solars de tubs de buit, col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels suports 
- Col·locació dels captadors solars  
- Execució de totes les unions del circuit hidràulic  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
No s'han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació.  
No s'han de col·locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una temperatura de 
60°C.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici.   
El subministrador ha de fixar la mínima temperatura que permet el sistema. Totes les parts que 
estiguin exposades a l'exterior han de suportar la temperatura especificada sense que es 
produeixin danys permanents en el sistema.  
Els elements de la instal·lació han d'anar subjectats pels punts previstos pel fabricant. Si 
es modifica algun suport, aleshores aquest ha de quedar degudament protegit contra la 
corrosió.  
L'estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels 
components de la instal·lació. 
Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de manera que no 
produeixin flexions sobre el captador, superiors a les admeses pel fabricant.  
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar 
ombra sobre els captadors.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 
ser accessibles.  
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements.  
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques 
d'acord amb la reglamentació vigent.  
Han d'estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes 
amb la part fixa de la instal·lació.  
Les connexions han de ser estanques.  
Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a 
suportar el pes i les accions de la instal·lació.  
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats.  
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest 
període les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però protegint-les de l'entrada de 
brutícia.  
Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la 
instal·lació.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat aprovat 
pel fabricant.  
Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar les 
rebabes que hi puguin haver.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

 

KED - EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KED53292,KEDE1112,KEDE1132,KEDE1142,KEDE1182,KEDE1192,KEDE1193,KEDE11B3,KEDE11B4,KEDE11B7,KED6
5811,KED65812. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips de cabal variable de refrigerant.  
S'han considerat els següents tipus d'aparells:  
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  
- Col·locació de la carcassa, si és el cas  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge  
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els aparells connectats a conductes, a més: 
- Connexió al conducte  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació 
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de 
transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure 
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal·lació.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de 
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del 
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució.  
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de 
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació.  

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions 
segons indicacions del fabricant.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la 
DF haurà de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
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- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  

- Manteniment de la instal·lació segons RITE  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
KEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEK1SH12,KEK1SH17,KEK1SH13,KEK1SH14,KEK1SH15,KEK1SH18. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per 
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir 
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva 
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o 
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

186 

  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

 

KEKP - COMPORTES TALLAFOCS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEKPVE02,KEKPK310,KEKPVE01,KEKPVE03,KEKPVE05. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents unitats d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Accessoris per a comportes tallafocs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al 
voltant de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts 
amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel 
fabricant . En cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc 
inferior al de la pròpia comporta. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb 
altres parts de la instal-lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin 
afectar el funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment 
accessibles un cop col-locada la comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de 
ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
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Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT 
del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar 
vibracions o sorolls inacceptables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al 
projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a 
eliminar les rebaves que hi puguin haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEMHJS01,KEMHJS05,KEMHJS04,KEMHJS03,KEMJSP10,KEMJSP09,KEMJSP05,KEMJSP03,KEMJSP11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Encastats  
- Muntats a la finestra  
- Muntats en conducte  
- Muntats en teulada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
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- Prova de servei  
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l'extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible 
sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon.  
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a 
dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega.  
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:  
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc 
i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.  
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:  
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant 
els forats que hi ha en el marc de l'extractor.  
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:  
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la 
boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció 
dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància 
eficaç.  
EXTRACTOR DE TEULADA:  
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor.  
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que 
l'exigida al ventilador.  
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- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, 
velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEMJSP10,KEMJSP09,KEMJSP05,KEMJSP03,KEMJSP11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de ventilació amb aillament de polietilè, amb capacitat per a un ventilador axial, 
penjades del sostre i connectades al conducte rectangular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports de la caixa 
- Col·locació de la caixa fent coincidir als seus forats amb els conductes corresponents 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la caixa. 
El suport ha d'estar penjat del sostre. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables 
per al seu manteniment. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui 
adient. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el 
sentit de circulació de l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

 

KEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
KEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEU11113. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 
a la posició dins de l'esquema.  
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.  
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.  
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.  
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta.  
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.  
El seu eix principal ha de ser vertical.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-
ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  

* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, 
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».  

 

 

KEU4 - DIPÒSITS D'EXPANSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEU4U020,KEU4U030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
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- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element 
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la 
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o 
deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al 
conducte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 

 

KEU5 - TERMÒMETRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEU52552. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb abraçadora 
- Amb beina roscada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com 
ara radiadors, difusors etc.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:  
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació  
  
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  
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- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KEU6 - MANÒMETRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEU6U001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar connectat a la xarxa.  
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i 
indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat 
i el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell 
mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KEUB - VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEUBU007. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt elastomèric 
- Roscat de la vàlvula al tub 
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- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 
a la posició dins de l'esquema. 
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-
ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  

* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, 
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».  

 

 

KEV - ELEMENTS DE REGULACIO I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, 
CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA 
KEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÓNICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KEV2C004,KEV2C003,KEV2C801,KEV2C002,KEV2C701,KEV26JS1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
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- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat 
de l'aire 

- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen 
pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord 
amb el sistema de connexió de l'equip.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les 
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències 
pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 
apantallament, distàncies respecte senyals forts.  

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 
de funcionament).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS 
KF1 - TUBS D'ACER NEGRE 
KF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KF11H822,KF11HB22,KF11H825,KF11H826,KF11H827,KF11H522,KF11H722,KF11H922,KF11HA22,KF11HD22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades 
, roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades 
amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 
enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment 
a prop del paviment o del sostre.  
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el 
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar 
el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+------------------------------------------+ 
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦ 
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¦    nominal  ¦----------------------------¦ 
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦ 
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦ 
¦-------------¦------------¦---------------¦ 
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦ 
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦ 
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦ 
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦ 
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦ 
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦ 
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦ 
¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦ 
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦ 
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦ 
+------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el 
valor indicat a la DT.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 
i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 
instal·lació.  
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- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha 
de realitzar un mostreig extensiu.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KF5 - TUBS DE COURE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KF52B3B2,KF5262B2,KF5282B2,KF5293B2,KF52A3B2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Instal·lació dels tubs  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectat a pressió  
- Soldat per capil·laritat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació superficial  
- Soterrat  
- Encastat  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
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- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 
fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tubs:  
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
TUBS:  
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS ENCASTATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació.  
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S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS SOTERRATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
TUBS:  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons 
el traçat previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte 
segons l'ús de la instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 
establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 
norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 
soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb 
els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 
deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant 
tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de 
realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense 
canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de 
procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir 
a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KFB1C425,KFB19625,KFB1C625,KFB18455. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa.  
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
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- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment 
a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
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¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.).  
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Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KFC - TUBS DE POLIPROPILÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KFC19B22,KFC14B22,KFC15B22,KFC16B22,KFC17B22,KFC18B22,KFC14C22,KFC15C22,KFC16C22,KFC17C22,KFC1
8C22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de 
fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.  
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels 
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb 
material d'aportació.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment 
a prop del paviment o del sostre.  
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per 
tal de compensar les dilatacions.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
+---------------------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm 
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

KFM - ACCESSORIS DE MUNTATGE 
KFM2 - MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KFM25930,KFM25530,KFM25730. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per 

capil·laritat.  
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats 
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- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el muntatge i el desmuntatge.  
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.  
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

KFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KFQ33CGL,KFQ3381L,KFQ3283L,KFQ3284L,KFQ3386L,KFQ3387L,KFQ3389L,KFQ338BL,KFQ33A7L,KFQ33A9L,KFQ3
3ABL,KFQ32CCL,KFQ32CEL,KFQ3347L,KFQ3349L,KFQ334BL,KFQ334CL,KFQ334EL,KFQ33C7L,KFQ33C9L,KFQ33CBL
,KFQ33ECL,KFQ33A5L,KFQ33C6L. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  
S'han considerat els materials següents:  
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu  
- Tubs amb escumes elastomèriques  
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió 
que en redueixi el gruix.  
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de 
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.  
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre 
elles i han de quedar a pressió.  
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall 
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.  
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 
temperatura ambient.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o 
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o 
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats  

- Conductivitat tèrmica de referència  
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- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per 
al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons 
justificació de projecte i RITE.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

 

 

KFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KFR11112,KFR11412. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al descobert 
l'aïllament tèrmic.  
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules, 
s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, colzes de planxa d'alumini i cobertes de 
vàlvules o brides.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes de 
brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels recobriments adjacents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
KG1 - CAIXES I ARMARIS 
KG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG11CA32. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes 
UNESA i muntada superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim 
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 
companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 
amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-
1)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 

 

KG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG151532,KG151411,KG153K32. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

 

KG1A - ARMARIS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG1AQ001,KG1AQ0S1,KG1AQ0S2,KG1AQ0S4,KG1AQ0S5,KG1AQ0S6,KG1AQ0S7,KG1AQ0S8,KG1AQ0S3,KG1AQ0B3. 

 

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



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

217 

  

 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. 
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

 

KG1P - CONJUNTS DE PROTECCIO I MESURA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG1PUA16. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de 
l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes 
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.  
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
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Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades 
als borns de la fase per pressió del cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 
companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 
amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-
1)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 

 

KG1Y - COL·LOCACIÓ DE CAIXES I COMPTADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG1Y1110,KG1Y2010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canvi d'emplaçament de la caixa general de protecció, i substitució de la línia repartidora en 
un tram de 3 m de llargària com a màxim. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desconnexió i retirada de la caixa de l'emplaçament original 
- Col·locació i anivellació de la caixa en el nou emplaçament 
- Col·locació del tub de protecció 
- Col·locació dels conductors a dintre dels tubs 
- Connexió dels conductors a la caixa general de protecció pel costat d'abonat i a la resta de 

la línia per l'altre extrem 
- Retirada de l'obra dels retalls de tubs, cables i resta de material sobrant de la instal·lació  
  
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
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Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim 
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
  
TUB DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar fixat al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació:  ± 2%,  <= 20 mm/total 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
  
CONDUCTORS:  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament fer-ho per simple retorciment o enrotllament dels fils.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del productes corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de conductes, etc.  
  
TUB DE PROTECCIÓ:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
  
CONDUCTORS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

 

KG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
KG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG21251H,KG21271H,KG21291H,KG21H81J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes.  
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Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
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- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG22TL1K,KG22TD1K,KG22H511,KG22H711,KG22H815. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG23R715. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i 
muntat superficialment.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i 

accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

227 

  

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
KG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG3124C6,KG3126A6,KG312686,KG312666,KG312334,KG312354,KG315124,KG312634,KG312344,KG315134,KG31
2654,KG312644,KG312364,KG312324,KG311162. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 
21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
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Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 
indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
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En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a 
l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns 
de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, 
gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 
d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 
realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
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Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies 
que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 
substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el 
que determini la DF.  

 

 

KG38 - CONDUCTORS DE COURE NU 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG380907. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

 

KG6 - MECANISMES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG62D19J,KG631156IIR4,KG63B152,KG61CM01,KG61CEF8,KG621192,KG621G92,KG621A72,KG61CEF9. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
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Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 
porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots 
dos.  
  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix 
pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KG7 - DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
KG73 - INTERRUPTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG73DTE1,KG73DTE2. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presència que permet activar un interruptor. 
Pot tenir un complement amb un sistema de temporització del mecanisme d'interrupció.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les indicacions de la DT o 
les que indiqui la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

237 

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material, aquest es substituirà. En cas de defectes d'execució, es 
faran les correccions necessàries per tal d'esmenar-les.  

 

 

KGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
KGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KGD1222E. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

 

KGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KGDZ1102. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, 
col·locat superficialment i connectat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent.  
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  
Ha de ser mecànicament segur.  
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a 
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt 
d'elèctrodes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
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- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

 

KH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
KH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KH2LSI25,KH22LA23. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat 

o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, 

per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 

equip o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KH3 - LLUMS DECORATIUS ESPECIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KH32LA21,KH32LA22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius per a interiors, fixats al parament o de peu.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aplics.  
- Llums de peu connectats a la xarxa amb endoll normalitzat.  
- Llums per a miralls amb interruptor incorporat, connectats a la instal·lació interior.  
- Estructures multilàmpades suspeses mitjançant cables o muntades superficialment amb suports.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Llum fix:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Llum de peu:  
- Connexionat i col·locació de la làmpada 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
  
LLUM FIX:  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
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No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns del llum.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  
  
LLUM DE PEU:  
Ha d'estar connectat a la xarxa amb un endoll normalitzat, amb presa de terra lateral.  
El cable d'alimentació no ha de quedar tibat. No s'han de transmetre esforços entre el cable 
d'alimentació i el llum.  
Si el llum és orientable, ha de quedar regulat i fixat en la seva posició de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
LLUM FIX:  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa 
de suport.  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
  
LLUM DE PEU:  
Si hi ha parts del llum que s'han d'ensamblar a l'obra, aleshores, el muntatge es durà a terme 
seguint les instruccions del fabricant.  
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un 
drap net i sec.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  
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- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

KH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
KH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KH61RH80,KH61RH81,KH61RH82,KH61RH83,KH61RH84,KH61RH85,KH61RH99,KH61RC9A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
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La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KHB - LLUMS ESPECIALS 
KHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KHB1S227,KHB1S226. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum estanc, muntat superficialment. 
S'han considerat els següents tipus de llums:  
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 
- Llums amb làmpades LED  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
  
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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KHB3 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KHB3LA24. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum estanc, muntat superficialment. 
S'han considerat els següents tipus de llums:  
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 
- Llums amb làmpades LED  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
  
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
KHNH - LLUMS ANTIVANDÀLICS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KHNHLA25,KHNHSL01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb 

equip incorporat o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 
KJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
KJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KJAB1F11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'acumuladors de 100 a 5000 l de capacitat col·locats en posició vertical.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  
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- Replanteig de la posició de l'element  
- Fixació de l'aparell  
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de 
recolzament)  
- Prova de servei  
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament: 
- S'han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada 
d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic.  
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 
especificacions del seu plec de condicions.  
Ha de tenir instal·lat:  
- Una aixeta de tancament  
- Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció  
- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora 
superior de l'element que reculli l'aigua  
Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de 
tancament.  
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al 
seu manteniment.  
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb 
la finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit.  
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC.  
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament l'enllaç a la xarxa elèctrica ha de 
portar connexió a terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària del conducte ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
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UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones.  
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries 
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits 
d'aigua (prova d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del 
local amb entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per 
garantir el rendiment i la seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa 
d'anàlisi i la pressa de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors 
elèctrics.  

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta 
i dels elements de seguretat.  

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a 
instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.  

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte 
taratge de la mateixa.  

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i 
control.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense 
canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
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KJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
KJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KJM12407. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:  
- Replanteig d'unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
  
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic.  
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de 
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de 
condicions.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:  
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.  
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior 
de l'edifici. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables 
elèctrics i els terminals de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
  
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  

- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari 
de comptador i elements següents :  

- Clau de pas general 

- Comptador homologat 

- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 

- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 

- Vàlvula de retenció 

- Sistema de reducció de pressió 

- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 

- Existència de desguàs 

- Condicions mínimes de subministre 

- Estalvi d'aigua 

- Senyalització  

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador  

- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  

Es comprovarà globalment   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  

Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 
KK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
KK23 - FILTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KK235216,KK234216. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres plans i cilíndrics amb portafiltres muntats entre tubs.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb connexions roscades  
- Amb connexions embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatge, retalls de tub, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha d'instal·lar en un lloc accessible i ventilat, de manipulació fàcil per tal de poder 
recanviar l'element filtrant, i de manera que el seu funcionament sigui el correcte.  
El portafiltres ha de quedar per sota del pla horitzontal de l'eix del tub.  
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid.  
S'han d'instal·lar dos punts de pressió, un a l'entrada i l'altre a la sortida per tal de poder 
comprovar la pèrdua de càrrega.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
La connexió a la xarxa de servei s'ha de fer un cop tallat el corresponent subministrament.  
Les connexions han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.  
  
FILTRES ROSCATS:  
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.  
  
FILTRES EMBRIDATS:  
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General 
del Servicio público de Gases Combustibles.  

 

 

KK6 - TIGES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KK611190. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tiges per a la transició entre la part enterrada de la instal·lació de gas i la part vista o 
encastada en murs.  
S'han considerat els tipus de tijes següents:  
- Tijes de polietilè-acer 
- Tijes de polietilè-coure  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

258 

  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Execució de les unions  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part de polietilè ha de quedar unida a la xarxa de distribució enterrada i la part de coure 
o d'acer ha de quedar unida a la part vista de la instal·lació.  
Les unions han de ser estanques a la pressió màxima de servei de l'escomesa.  
Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d'estar 
muntats i connectats de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament. 
El muntatge i les connexions han d'estar fetes segons les especificacions de la DT del fabricant, 
dels reglaments vigents i de les normes i recomanacions de les companyies subministradores.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves sobre la tija muntada han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  

- Verificació de l'accessibilitat i maniobrabilitat dels dispositius de tall.  

- Verificació dels accessoris i sistemes d'unió (suports, senyalització, proteccions, 
unions...).  

- Verificació de l'assaig d'estanquitat de la instal·lació.  

  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

259 

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de 
la pressió.  

L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, instal·lació comú de 
gas, d'instal·lació individual de gas, segons el tipus d'instal·lació realitzada.   

El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa 
de subministrament: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 

¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 

+--------------------+------------------+-------------¦ 

¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 

+--------------------+------------------+-------------¦ 

¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 

+--------------------+------------------+-------------¦ 

¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm 
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 

** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm 
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 

*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100 mm 
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. Quan la 
prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de 
columna d'aigua en forma d'U"+-" 500 mca com a mínim.  

El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.  
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KM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
KM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
KM11 - DETECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM112121,KM112521,KM112125,KM112126,KM112128,KM112124,KM112123. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la 
partida d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que 
han de protegir.  
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.  
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de 
protegir.  
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
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Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 
incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció 
d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 
protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 
verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

     - Activació de sirenes a la zona/sector  

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 
existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 
de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió 
en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o 
element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM12A047. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a 
la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb 
facilitat.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 
incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció 
d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 
protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 
verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

     - Activació de sirenes a la zona/sector  

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 
existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 
de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió 
en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o 
element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  
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KM13 - SIRENES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM132313,KM132314. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques 
muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a 
la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.  
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 
incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció 
d'incendi a l'obra.  
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- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 
protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 
verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

     - Activació de sirenes a la zona/sector  

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 
existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 
de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió 
en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o 
element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KM14 - POLSADORS D'ALARMA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM1421D3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
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- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a 
la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 
incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció 
d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de 
protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de 
verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

     - Activació de sirenes a la zona/sector  

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si 
existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips 
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de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió 
en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o 
element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
KM23 - BOQUES D'INCENDI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM237BBG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.  
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 
1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi  

- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:  

- Separació màxima entre BIE (50 m)  

- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m  

- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra  

- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.  

- Verificació d'elements BIE:  

- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 

- Vàlvula (obertura/tancament) 

- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 

- Subjecció i senyalització 

- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei 
+ 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.  

- Senyalització de les BIES  

- Comprovació grups de pressió:  

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 

- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 

- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 

- Verificar les condicions de funcionament  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables 
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal 
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa 
de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades 
més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.  

En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KM24 - DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM241A2D,KM241A2E,KM241A2F,KM241A2G,KM241A2H. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ruixadors automàtics (sprinklers) cara amunt, cara avall i de paret, muntats en canonada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior de la canonada. 
- Preparació prévia de la rosca amb mini, cinta o estopa. 
- Roscat de l'aparell.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El funcionament normal del ruixador no ha de ser interferit per elements estructurals. 
Ha d'anar roscat a la canonada d'alimentació.  
Posició del ruixador: 
- Ruixadors de paret:  Horitzontal amb el deflector cap amunt 
- Ruixadors cara amunt:  Vertical amb el deflector encarat cap amunt 
- Ruixadors cara avall:  Vertical amb el deflector encarat cap avall  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió enroscada amb la canonada ha de quedar segellada amb cinta d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
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Abans d'instal·lar el ruixador cal netejar l'interior de la canonada.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 
incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de ruixadors  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació.  

- Situació i accessibilitat: que permeti una descàrrega correcta del 
ruixador, que siguin accessibles tots els components de la instal·lació, etc.  

- Distàncies entre ruixadors segons risc: 

     - Risc lleuger: 2 a 4,6 m 

     - Risc ordinari: 4 m  

- Diàmetre canonades, segons projecte  

- Proveïment d'aigua: 

     - Si el sistema s'alimenta de la xarxa pública, verificar: 

          - Alimentació independent per al sistema contra incendis, sense 
comptadors ni vàlvules tancades. Existència d'una vàlvula de retenció. 

          - Comprovació de la presència d'una presa a la façana per alimentar 
el sistema d'extinció d'incendis des de l'exterior 

          - Condicions de subministrament (pressió i cabal) per garantir el 
funcionament de la instal·lació 

          - Comprovació del lloc de control de ruixadors. Verificar: Lectura 
de manteniment, alarma acústica i circuit de prova, buidat de la instal·lació 

     - Si el sistema s'alimenta amb un grup de bombeig: 
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          - Verificació de la seva exclusivitat per les instal·lacions contra 
incendis 

          - Verificació de l'alimentació elèctrica del grup amb dues fonts de 
subministrament d'energia. 

          - Verificació de les condicions de subministrament i les 
característiques del grup de bombeig. (pressió cabal, alçada manomètrica, 
consum elèctric, proteccions elèctriques).  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació de ruixadors, pressió de prova igual 
(pressió màxima de disseny: 3,5 kg/cm2 amb una pressió mínima de 14 kg/cm2 
temps de prova de 2 hores  

- Prova de funcionament de Ruixadors. Mitjançant temperatura verificar 
l'actuació d'alarmes, activació del grup de pressió (si n'hi ha). Actuació 
del timbre hidràulic i sortida d'aigua per ruixador.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament real d'un ruixador de prova instal·lat en 
el punt més desfavorable de cada ramal (final del ramal), prenent les mesures 
necessàries per a la recollida d'aigua.  

S'han de comprovar tots els llocs de control.   

S'han de fer proves d'estanquitat a tota la instal·lació i s'ha de verificar 
l'actuació de la instal·lació, procurant mostrejar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KM3 - EXTINTORS 
KM31 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM31351K,KM31261K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  
Col·locat amb suport a la paret:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
Col·locat sobre rodes:  
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
  
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  
  
COL·LOCAT SOBRE RODES:  
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal 
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 
1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

273 

  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 
transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge 
de combustible i productes inflamables, etc.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
KMD1 - DETECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KMD1PF11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

274 

  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base ha de quedar fixada sòlidament.  
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona 
que han de protegir.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, 
segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics 
etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència).  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KMD2 - CONTACTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KMD2PF12. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 
- Contactes de vibració adherits al vidre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Contactes magnètics:  
- Connexió a la xarxa de detecció  
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats  
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment  
Contactes de vibració:  
- Connexió a la xarxa de detecció. 
- Fixació a la xarxa a protegir.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
  
CONTACTES MAGNÈTICS:  
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.  
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos especificada 
a la documentació tècnica del fabricant.  
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al 
parament o porta.  
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius 
o visos.  
  
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:  
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.  
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C  
Radi d'acció:  Fins a 2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONTACTES MAGNÈTICS:  
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques 
separadores de 2 mm de gruix.  
Es seguiran les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, 
segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics 
etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència).  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KMD3 - CENTRALS DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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KMD3PF10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de la central al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, 
segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics 
etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència).  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KMD6 - CONDUCTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KMD62423. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
- Connexió al circuit de detecció corresponent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.  
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes.  
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-
019).  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

 

KMDW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KMDWPF02,KMDW100C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris per a instal·lacions de seguretat encastats, muntats superficialment o dins de caixa.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Panys elèctrics de clau tubular muntat a caixa 
- Caixes per a pany elèctric amb o sense indicador lluminós encastades o muntades superficialment 
- Caixes amb teclat digital muntades superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Panys elèctrics:  
- Col·locació dins de la caixa corresponent  
Caixes muntades superficialment:  
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de seguretat 
- Fixació al parament.  
Caixes encastades:  
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de seguretat 
- Col·locació i fixació de la caixa al forat corresponent del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
  
PANYS ELÈCTRICS MUNTATS A CAIXA:  
S'ha d'encastar dins del forat oportú de la caixa.  
  
CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC ENCASTADES:  
Les caixes han de quedar fixades sòlidament dins del forat oportú practicat al parament.  
  
CAIXES PER A PANY ELÈCTRIC O CAIXES AMB TECLAT DIGITAL MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

 

KMS - SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KMSB3151. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva 
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació.  
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  

 

 

KN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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KN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KN111547,KN111557,KN111567,KN111587. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
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La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

 

KN3 - VÀLVULES DE BOLA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KN314727,KN314728,KN315727,KN316727,KN318727,KN317727. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  
- Vàlvules manuals embridades  
- Vàlvules per anar a pressió  
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola metàl·liques soldades: 
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
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El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, 
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

KN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KN421697. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre 
brides o embridades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
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- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

 

KN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
KN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KN8115B7,KN8115A7,KN811677,KN811597. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 
amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

KN8L - VÀLVULES DE RETENCIÓ SINTÈTIQUES, DE CLAPETA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KN8L35H4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.  
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:  
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades 
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvules embridades o muntades entre brides:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules 
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

KNC - VÀLVULES D'EQUILIBRAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KNC11060,KNC11010,KNC11020,KNC11030,KNC11062. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules d'equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules reguladores de cabal 
- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova de funcionament  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Preferentment ha d'anar muntada en la canonada de retorn del circuit.  
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada 
al cos de la vàlvula.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

KNE - FILTRES COLADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KNE19304,KNE18304,KNE15304,KNE17304. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al 
cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir 
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

KNG - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
KNG1 - VÀLVULES DE PAS PER A GAS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KNG1U080,KNG1U060,KNG1U030,KNG1U050,KNG1U070. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de tall per a gas, d'accionament manual, per a instal·lacions en edificis.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules amb obturador esfèric 
- Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels extrems dels tubs 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.  
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments 
vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores.  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
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La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 
al projecte.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  

* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones 
máximas de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y 
de bloqueo.  

  

VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL:  

* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios.  

  

VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I NO SUPERIOR A 100 MM:  

UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico accionadas manualmente 
para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos alimentadas a presiones máximas 
de operación (MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de diámetro nominal mayor de 50 mm y no superior a 
100 mm.  
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KNG6 - ELECTROVÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KNG6A264. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules de tall per a gas, col·locades.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules muntades roscades 
- Vàlvules muntades embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En les vàlvules roscades:  
- Preparació i comprovació dels extrems dels tubs i de les vàlvules  
- Neteja de rosques i del interiors dels tubs  
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  
- Connexió amb la xarxa elèctrica  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
En les vàlvules embridades:  
- Comprovació de les brides dels tubs i les vàlvules  
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  
- Connexió amb la xarxa elèctrica  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments 
vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar situada en un emplaçament que permeti la plena accessibilitat de totes les seves 
parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació 
vigent i les recomanacions del fabricant.  
Les parts mòbils de la vàlvula s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra o la pròpia instal·lació.  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica. La connexió elèctrica ha d'estar feta 
a dintre de la caixa de connexions de la vàlvula. Els conductors de fase, neutre i protecció 
han de connectar-se als borns corresponents.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
No s'han de transmetre esforços entre les tuberies i la vàlvula.  
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions a les xarxes de servei es faran un cop tallat els corresponents subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  
En les unions embridades, els cargols de la brida s'han de prémer de manera alternada, per tal 
de que la pressió sobre el junt sigui el més uniforme possible.  
En les unions roscades, l'enroscada s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
La brida s'ha de prémer de manera que la pressió sobre el junt sigui uniforme.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  

 

 

KNL - BOMBES ACCELERADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KNL11254,KNL11256,KNL11257,KNL11258. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.  
S'han considerat els tipus de connexions següents:  
- Roscades  
- Embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa de fluid a servir 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica.  
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Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 
boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de 
produir cap esforç radial o axial a la bomba.  
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient.  
CONNEXIÓ PER BRIDES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
CONNEXIÓ PER ROSCA:  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la 
instal·lació (presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, 
filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments 
elàstics, conducció de possibles fuites al desguàs).  

- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes: 

     - Alçada manomètrica, consum, cabal 

     - Presència i lectura dels manòmetres 

     - Nivell sonor  

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 

     - Cabal < cabal nominal 

     - Cabal nominal 

     - Cabal > cabal nominal  
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- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius 
d'expansió 

     - Instal·lació del vas d'expansió 

     - Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua 

     - En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió 
(V), consum  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 
establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 
norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties a la venda de béns de consum.  

- Manteniment de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves 
realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció 
d'Obra determinarà la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

 

KP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
KP1 - ANTENES TV 
KP11 - ELEMENTS PER A CAPTACIÓ DE SENYAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP11AG10,KP11F100,KP11P3A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pals i dipols per a FM i TV col·locats.  
S'han considerat les fixacions següents:  
- Fixats a la paret  
- Recolzats a una base plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Pals fixats a la paret:  
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades  
- Fixació dels dipols al pal  
- Connexió del pal a la xarxa de terra  
Pals recolzats a una base:  
- Fixació de la base a la superfície de recolzament  
- Fixació del suport a la base  
- Col·locació i ancoratge del pal al suport  
- Fixació dels dipols al pal  
- Connexió del pal a la xarxa de terra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la 
DF. 
El pal ha de ser vertical.  
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent:  
- Per a orientació dins d'un angle < 20°:  

- Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m  
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m  
- Entre Banda V - Banda V : 0,65 m  

- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°:  
- Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m  
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m  
- Entre Banda V - Banda V : 0,50 m  

Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat a 
la xarxa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible amb un conductor de secció 
>= 25 mm2.  
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de 
manera adequada.  
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes.  
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 
m a l'obstacle o pal més proper. La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades la 
llargària del pal.  
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, 
allunyats de xemeneies i altres obstacles.  
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent 
de:  
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h  
  
PALS FIXATS A LA PARET:  
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
+-------------------------+ 
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦ 
¦-------------¦-----------¦ 
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦ 
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦ 
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦ 
+-------------------------+  
  
PALS RECOLZATS A UNA BASE:  
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a 
la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  

- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 

- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 

- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia.  

- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  

- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  

- Anclatge i verticalitat del màstil 

- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  

- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 

- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 

- Fixació de l'equip. 

- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  

- Utilització de tub protector 

- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  

- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 

- Ample de Banda 

- Nivell de soroll  
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- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  

- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora 
homologada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, determinat 
per la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP12 - EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP12TE01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Fixació de l'armari al parament  
- Col·locació d'un punt de llum  
- Fixació de l'equip d'amplificació  
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica  
- Connexió a terra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics.  
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de 
connectar-se a terra.  
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m  
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m  
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m  
Secció conductors a terra:  >= 2,5 mm2  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  

- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 

- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 

- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia.  

- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  

- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  

- Anclatge i verticalitat del màstil 

- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  

- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 

- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 

- Fixació de l'equip. 

- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  

- Utilització de tub protector 

- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  

- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
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- Ample de Banda 

- Nivell de soroll  

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  

- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora 
homologada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, determinat 
per la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP14 - PRESES DE SENYAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP141222. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes encastades:  
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada  
- Connexió al cable coaxial  
Caixes muntades superficialment:  
- Fixació de la presa al parament  
- Connexió al cable coaxial  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els costats han d'estar aplomats.  
La caixa ha d'estar enrrasada amb el parament.  
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  

- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 

- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 

- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia.  

- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  

- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  

- Anclatge i verticalitat del màstil 

- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  

- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 

- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 

- Fixació de l'equip. 

- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  

- Utilització de tub protector 

- Subjeccions tub  
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- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  

- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 

- Ample de Banda 

- Nivell de soroll  

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  

- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora 
homologada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, determinat 
per la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP15 - EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP15TE02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Fixació de l'armari al parament  
- Col·locació d'un punt de llum  
- Fixació de l'equip d'amplificació  
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica  
- Connexió a terra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics.  
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de 
connectar-se a terra.  
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m  
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m  
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m  
Secció conductors a terra:  >= 2,5 mm2  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  

- Situació dels elements:  

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 

- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 

- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia.  

- Caixes de derivació i preses de senyal:  

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  

- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  

- Antena:  

- Anclatge i verticalitat del màstil 

- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  

- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 

- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 

- Fixació de l'equip. 

- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  
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- Utilització de tub protector 

- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les 
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:  

- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 

- Ample de Banda 

- Nivell de soroll  

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  

- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora 
homologada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) 
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, determinat 
per la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP2 - INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
KP22 - PLAQUES D'INTERFONIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP22PF98. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades.  
S'han considerat els muntatges següents:  
- Muntades superficialment.  
- Encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació  
- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada  
- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les instruccions 

del fabricant.  
- Comprovació de funcionament per a cada usuari  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha 
de realitzar seguint les indicacions del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 
funcionament.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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KP23 - PLAQUES D'INTERFONIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP23ALD1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades.  
S'han considerat els muntatges següents:  
- Muntades superficialment.  
- Encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació  
- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada  
- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les instruccions 

del fabricant.  
- Comprovació de funcionament per a cada usuari  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha 
de realitzar seguint les indicacions del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 
funcionament.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP27 - CABLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP271203. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats.  
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
- Connexió al circuit de comunicació  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables.  
  
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA:  
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar 
encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

308 

  

principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als passos 
d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les zones 
comunes de l'edificació.   
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència 
de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  

- Verificar el funcionament de centraletes  

- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP3 - INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
KP31 - AMPLIFICADORS I PREAMPLIFICADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP31PF56,KP31PF62. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes 
amb els connectors normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de 
vibració o soroll.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i 
amb una distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 

- Funcionament de selectors de programa 

- Funcionament d'equips d'amplificació 

- Funcionament d'equips de transmissió 

- Verificació de prioritat de senyals 

- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KP32 - CENTRALETES DE MEGAFONIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP32PF01. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Central de megafonia muntada sobre taula i connectada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts. 
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de 
vibració o soroll.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i 
amb una distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 

- Funcionament de selectors de programa 

- Funcionament d'equips d'amplificació 

- Funcionament d'equips de transmissió 

- Verificació de prioritat de senyals 

- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KP33 - PUPITRES I MICROFONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP331001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pupitre microfònic o mòdul de commutació connectat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de 
funcionament.  
Els interruptors i elements de control, han de quedar accessibles.  
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels elements pels punts previstos. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, sense humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
El pupitre microfònic, ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria 
originin alts nivells de vibració o soroll.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
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Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i 
amb una distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 

- Funcionament de selectors de programa 

- Funcionament d'equips d'amplificació 

- Funcionament d'equips de transmissió 

- Verificació de prioritat de senyals 

- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  
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KP35 - ALTAVEUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP351020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells per a la difusió de so, muntats a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replantejar la posició de l'element 
- Encastar suports 
- Col·locació i fixació de l'element sobre els suports corresponents 
- Connexió a la xarxa terminal del circuit de megafonia 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els suports han de quedar fixats sòlidament. 
L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 
Distància mínima al paviment:  180 cm 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de l'element correspon a la disponible.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60268-5:1997 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i 
amb una distància superior a 3 cm. d'aquests. 
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- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 

- Funcionament de selectors de programa 

- Funcionament d'equips d'amplificació 

- Funcionament d'equips de transmissió 

- Verificació de prioritat de senyals 

- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

KP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
KP41 - CABLES COAXIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP413324,KP415424. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat  
- Connexió al circuit de comunicació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà 
d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip 
d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha 
de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre 
cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. 
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Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la 
malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°.  
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes 
de registre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència 
de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  

- Verificar el funcionament de centraletes  

- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP434A50,KP43C431,KP434650. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La prova de servei ha d'estar feta.  
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  
  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del 
cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment 
del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar 
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les 
recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades 
al projecte.  
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. 
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte 
amb arestes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

 

 

KP49 - CABLES PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP49U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i fixació 
- Connexionat a caixes o elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements:  
- Regulador del nivell sonor 
- Selector de programes 
- Central de megafonia 
- Altaveus  
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment. 
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que 
hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport. 
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització 
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
KP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP7311E2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de connectors següents:  
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Replanteig de la unitat d'obra  
- Preparació de l'extrem del cable  
- Execució de la connexió  
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha 
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus 
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.  
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
  
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre 
la fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les 
especificades al projecte.  
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

  

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
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* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas 
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores 
fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.  

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular 
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, 
de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)  

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular 
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias 
de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).  

 

 

KP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP74RA45. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, 
pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, 
col·locat superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de 
muntatge i manteniment.  
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de 
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant 
i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, 
safates o cables) i els components de l'equip.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades 
les feines de muntatge.  
La prova de funcionament ha d'estar feta.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència 
de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  

- Verificar el funcionament de centraletes  

- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

323 

  

S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KP7EW100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.  
S'han contemplat les partides d'obra següents:  
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En elements col·locats superficialment:  
- Replanteig del element 
- Execució i fixació del element 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 

de residus  
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":  
- Col·locació dins de l'armari 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 

de residus  
En elements col·locats a l'interior del PC:  
- Retirada de la carcassa del PC 
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 
- Comprovació del funcionament 
- Tancat de la carcassa del PC 
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 
- Realització de la prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 

de residus  
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i 
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a 
l'element.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de 
funcionament.  
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el 
connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 
entre el plafó i l'armari.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de 
funcionament.  
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.  
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats 
els cables de la instal·lació de dades.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el 
connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal 
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.  
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 
a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la 
DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.  
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Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a 
l'interior del PC.  
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al 
PC.  
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense 
deformar ni forçar altres components del PC.  
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la 
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.  
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de 
connexió del PC.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

 

 

KPA - INSTAL·LACIONS DE CTTV 
KPA1 - CÀMERES I ACCESSORIS PER A CÀMERES DE CTTV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KPA1TL51. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació i connexionat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar 
fetes. 
El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica, 
s'ha de decidir a peu d'obra, seguint sempre els criteris d'obtenció del màxim grau de cobertura 
i ubicació en una alçària mínima de 3 m, o la màxima possible si el sostre és més baix. 
Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC. 
L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de 
secció. 
La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de paret, amb ròtula mòbil. 
Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsaestopes i en el seu 
recorregut des del conducte d'estesa de cables fins la carcassa, han d'anar entubats amb tub 
corrugat metàl·lic, quan pugui quedar a l'abast de manipulacions per personal no autoritzat.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials. 
S'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.  
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los 
términos generales.  
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico 
sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)  
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e 
identificación.  
EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. 
Valores de ajuste recomendados de señales análogas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, 
enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.  

- Proves de funcionament dels equips:  

- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.  

- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de 
càmera visionada)  

- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.  

- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els 
equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha 
de determinar la intensitat de la presa  de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KPA6 - MONITORS PER A CTTV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KPA6TL20. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació i connexionat de monitor del circuit tancat de televisió.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els controls del monitor (brillantor, contrast, lluminositat, etc.) sols han de ser accessibles 
al personal tècnic. 
Les connexions del cable amb el monitor s'han de fer per mitjà de connectors del tipus BNC. 
Ha de quedar instal·lat en els locals definits per la DF. 
S'han de connectar a les sortides de la matriu de commutació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.  
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los 
términos generales.  
EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. 
Valores de ajuste recomendados de señales análogas.  
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico 
sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)  
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e 
identificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, 
enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.  
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- Proves de funcionament dels equips:  

- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.  

- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de 
càmera visionada)  

- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.  

- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els 
equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha 
de determinar la intensitat de la presa  de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KPAC - ELEMENTS PER A CENTRE DE CONTROL PER A CTTV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KPACTL47. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació i connexionat de magnetoscopi.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Connexió a la xarxa elèctrica i a la del circuit tancat de televisió 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte la indicada a la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació 
del fabricant. 
Els controls del magnetoscopi només han de ser accessibles al personal tècnic. 
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA  
PER A GENT  GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´. 

329 

  

Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la del circuit tancat de televisió 
en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les 
especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, 
enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.  

- Proves de funcionament dels equips:  

- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.  

- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de 
càmera visionada)  

- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.  

- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els 
equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha 
de determinar la intensitat de la presa  de mostres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 

 

KQ - EQUIPAMENTS 
KQB - JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 
KQBA - PROTECCIONS D'ARBRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KQBA1210. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.  
S'han considerat els materials següents:  
- Platines verticals d'acer pintat  
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de les peces de protecció 
- Unió de les peces 
- Fixació del protector  
CONDICIONS GENERALS:  
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el 
contacte amb aquest.  
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 20 mm  
- Ressalt entre els dos elements del protector:  + 1,5 mm  
PLANXA DESPLEGADA:  
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escocell mitjançant cargols i femelles.  
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre 
de la tapa de l'escocell.  
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escocell:  >= 0,5 cm  
PLATINES VERTICALS:  
Ha d'anar clavat al terra de l'escocell.  
Llargària de fixació al terra:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de fixació al terra:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, 
ni desfer el pa de terra.  
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

KR - JARDINERIA 
KR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
KR43 - SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES I RESINOSES I 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KR43L211. 

 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En coníferes i resinoses: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant 
al mateix 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part 
aèria. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
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SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la 
D.F. S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, 
sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de 
proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general". 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C/1995 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses". 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P/1997 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres". 
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P - PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
PA - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PAA - FILTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PAAUCA01,PAAUCLA8,PAAULIM1,PAAULIM2,PAAUCL10,PAAUCL11,PAAUCL12,PAAUSANE,PAAU9985,PAAUANE2. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia  
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al 
cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel 
fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.  
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Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.  
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B - MATERIALS 
BG2C - SAFATES AÏLLANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG2C20F0L6VU,BG2C20G0L6W7. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Safata amb fons llis  
- Safata amb fons perforat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta.  
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar 
amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0  
Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316):  Alta  
Conductivitat tèrmica:  Baixa  
Potència de servei:  <= 16 kW  
  
FONS LLIS:  
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-429  
Les dimensions s'han d'expressar-se:  Alçària x amplària  
  
FONS PERFORAT:  
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-229  
Les dimensions han d'expressar-se:  Amplària  
Temperatura de servei (T):  -20°C <= T <= +60°C  
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents:  
- Tipus de PVC  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Referència a les normes  
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
KG2C - SAFATES AÏLLANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KG2C2F440000,KG2C2G440000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Directament sobre paraments verticals 
- Sobre suports horitzontals 
- Sobre suports verticals 
- Suspesa de paraments horitzontals 
- En terra tècnic 
- Encastada 
- En forats d'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 
- Fixació i anivellament dels suports 
- Fixació de la safata 
- Tall als canvis de direcció i cantonades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre 
suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols.  
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer 
mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 

Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar el grau de protecció IP 

Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

 



 



V. DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA



 



DC_N APLICACIÓ DE NORMATIVA

DC_N.1 AIXECAMENT DE PREEXISTÈNCIES.

El projecte incorpora documentació relativa a l'ESTAT ACTUAL de l'edifici.

Veure l'apartat de la Memòria Descriptiva MD 4.3. Descripció de l'Edifici existent.
Veure Documentació Gràcia DG 3. ESTAT ACTUAL

DC_N.2 ESTUDI GEOTÈCNIC

Tot i que gran part de la intervenció es en l'interior de l'edifici existent, s'ha realitzat un Estudi Geotècnic que
permetrà recopilar les dades del terreny corresponent a l'àmbit de l'ampliació situada en la façana sud de l'edifici,
donant compliment al DB SE C.

L'estudi inclou la realització de cales manuals en les plantes soterrani de l'edifici per tal d'avaluar la fonamentació
existent.

A continuació s'adjunta l'Estudi Geotècnic realitzat per Jorge Cabrera Alfonzo. Tècnic Responsable Dept. Enginyeria
Terreny Barcelona APPLUS. Eng. Geòleg col.legiat: 6228
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MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

La finca on s’ubica l’actual edifici de la residència assistida ‘Parc del Guinardó’ està situada en 
la zona alta del barri del Guinardó de Barcelona, al Carrer Garriga i Roca, 62, a tocar del Parc 
del Guinardó. L’entorn es caracteritza per la proliferació d’edificacions aïllades i una forta 
pendent. La façana davantera de l’edifici està orientada a sud-sudoest i la façana posterior està 
orientada a nord-nordest. 
Es tracta d’un edifici aïllat amb un espai exterior d’accés situat a nivell de carrer, una zona 
enjardinada que s’adapta a la topografia, situada a sud-sudest amb un pati posterior orientat a 
nord-nordoest i un pati lateral.  

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor              : Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, BIMSA 
Adreça                 : C/  Bolivia, 105 
Població              : Barcelona 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Jordi Carbonell Llechà 
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic 
Adreça  : C/Europa, 32 
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4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : ALTABÀS, ÀLVARO, RAVENTOS, ARQUITECTES, SCP 
Titulació/ns  : Arquitectes 
Adreça  : C/ Castella, 18-20. Local 3. Barcelona 08018 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : A contractar per la Propietat 
Titulació/ns  : A definir 

4.3. Tipologia de l'obra 

Criteris funcionals i de composició. 

En la proposta de l’adequació interior i ampliació de l’edifici de la Residència Assistencial es 
pretén un màxim aprofitament de l’espai i una optimització en les seves solucions interiors. S’ha 
tingut en compte les especificacions dels professionals i de l’Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i 
Esports, que indiquen els estàndards pel que fa a materials, funcionament del programa, 
mobiliari,...  

Criteris generals d’intervenció 

Recollint els paràmetres del Pla Funcional i d’acord amb les pautes donades per L'Àrea de 
Drets Socials del Ajuntament de Barcelona, la intervenció en l’edifici pretén la millora de les 
condicions d’utilització i funcionament actual del centre, eliminant les habitacions de 3 
habitacions sense perdre la capacitat actual, millorant les condicions dels espais de treball 
intern i del personal, augmentant els espais d’emmagatzematge i la utilització de materials i 
revestiments que donin al centre d’un aspecte més càlid i confortable, evitant l’aspecte 
hospitalari actual.  
El Pla Funcional preveu que les estances de planta baixa destinades al Casal estan 
incorporades en la Residència, augmentant la superfície d'aquesta. Aquest augment de 
superfície permet resituar espais del centre per tal de poder augmentar la superfície destinada 
a les habitacions, magatzems i dependències d’ús intern. 
La intervenció està condicionada per la tipologia i disposició dels elements estructurals 
existents. Es tracta de parets ceràmiques de càrrega conformant les façanes de l’edifici i els 
murs interiors. En la reforma interior es preveu reforçar els elements estructurals que presentin 
deficiències en el seu comportament. També es preveu i la nova execució i ampliació de 
passos en els murs estructurals. El fet de no poder modificar gran part dels elements 
divisionaris interiors condiciona el tipus de redistribució dels espais que es puguin dur a terme i 
l'acompliment de part dels requeriments normatius.  
Els nous tancaments interiors seran de placa de guix sobre muntants metàl·lic, amb aïllament 
acústic a l'interior, assegurant l'acompliment dels requeriments d'acondicionament acústic.  
Els revestiments emprats respondran als requeriments exigits, amb especial atenció al 
comportament dels materials en cas d'incendi i la utilització i durabilitat. El revestiment de 
paraments verticals interiors en zones comunes serà amb taulell fenòlic. Els fals sostres seran 
de placa de guix fonoabsorvent. Els paviments seran peces de gres porcel.lànic. Les cambres 
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humides tindran un acabat mural viníl.lic en parets i paviment viníl.lic homogeni antilliscant.  
No s’intervindrà en la planta baixa ja que ha sigut objecte de reforma recentment. Es mantindrà 
el bloc de cocció de la cuina del soterrani -2. En el soterrani -3 es mantenen els usos per 
manteniment i instal·lacions. 
S'amplia la superfície construïda de les plantes 1 i 2. L'ampliació es formalitza com una 
prolongació del volum sortint de la façana existent de l'edifici orientada a sud. Es genera un 
porxo cobert en l’àmbit del pati d'accés del carrer Garriga i Roca, que protegirà l'accés principal 
de l'edifici. 
Es realitzaran de nou totes les instal.lacions de la reforma de l'edifici seguint la normativa 
aplicable. També s'adequaran les instal.lacions existents dels àmbits de l'edifici que no son 
objecte de la intervenció.  
L'acondicionament ambiental de tots els espais es realitzarà mitjançant equips de climatització 
calor-fred, substituint la totalitat de la instal.lació de calefacció existent, incorporant renovació 
d'aire a tots els espais interiors. Es preveu ubicar en la coberta un sistema de captació solar 
tèrmic per la producció d'ACS i un grup electrógen per al servei de subministrament 
d'emergència.  
Es preveu adaptar l'ascensor existent als requeriments mínims del Codi d'Accessibilitat. Es 
preveu la substitució de la cabina, de 100x160cm per una altra de 110x160cm i s'enrederirà la 
seva posició per aconseguir un espai de maniobra de 150cm davant de la porta. 
S'annexa una Memòria de Projecte Bàsic d'Instal.lacions per a l'Adequació interior de la 
Residencia Assistida per a gent gran 'Parc del Guinardó'. 
Es preveu l’adequació dels espais exteriors de l'accés principal, els patis situats a oest i nord i 
l'espai verd del costat est de la parcel·la. 
També s'intervindrà en les envolvents de l'edifici millorant el seu comportament tèrmic, situant 
un sistema d'aiïllament continu per l'exterior de la façana existent, i substituïnt les fusteries 
exteriors existent per unes d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament doble aïllat 
de baixa emissivitat. 

4.4. Situació 

Carrer,plaça  : C/Garriga i Roca 
Número               : 62 
Codi Postal              : 08041 
Població              : Barcelona 

4.5. Comunicacions 

Carretera              : SI 
Ferrocarril  : SI 
Línia Metro               : SI 
Línia Autobús              : SI 
Telèfon                 : SI 
Fax                       : SI 
E – mail               : SI 
Altres                   : - 
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4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : SI 
Gas           : SI 
Electricitat               : SI 
Sanejament              : SI 
Altres                   : - 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

Telèfons i adreces d’interès:

 Telèfon únic d'emergències:  112 
 Ambulàncies:    061 
 Mossos d'esquadra:   088 
 Policia Local:    092 
 Policia Nacional:   091 
 Bombers:    085 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 2.198.301,44 €. 
(Dos miliós, cent noranta-vuit mil, tres-cents un euros, amb quaranta-quatre cèntims). 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 14 mesos. 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Consolidadors de terrenys. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors de vorades. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors d’estructura metàl·lica. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Vidriers. 
Metal·listes. 
Enrajoladors. 
Estucadors. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  5 

Enguixadors. 
Pintors. 
Col·locadors de sostres falsos. 
Col·locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Regaters. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors de climatització. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 
Instal·ladors d’equipaments especials. 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

Adequació de l'interior de l'edifici 
Planta Baixa 

L'interior de l'edifici en aquesta planta queda fora de l'àmbit d'actuació. El seu funcionament 
s'ha descrit en l'apartat anterior. 
Es formalitza un porxo d'accés corresponent al volum edificat en planta primera i segona, situat 
en la façana del carrer Garriga i Roca, a sobre de l'accés principal a l'edifici. 
S'enderroca el porxo existent situat en la façana sud de l'edifici i es substituirà per una pèrgola 
de lames de fusta. 

Planta Primera  

Aquesta planta es destina a habitacions de la Residencia. Des del distribuïdor de l’ascensor 
s’accedeix al passadís central i a dos banys adaptat, un d'ells amb dutxa adaptada, al costat de 
l'ascensor. També s’accedeix a una habitació senzilla orientada a oest, una habitació doble 
orientada a est i una habitació doble i la sala d'estar situades en el volum ampliat orientades a 
sud i amb vistes del Parc. En el distribuïdor de l'ascensor s’ubica un punt de control per feines 
de registre en planta. Es manté la posició del passadís central que permet accedir a la resta de 
les habitacions i un bany amb dutxa adaptat que incorpora un abocador. Al final del passadís 
està la sortida d’emergència. Es redueix la dimensió de les 3 habitacions situades en la façana 
nord al passar de 3 a 2 llits. Això permet aprofitar l’espai situat entre les habitacions i la paret 
estructural central com a espai emmagatzematge de planta. Darrere del bany i la dutxa 
adaptada situada al final del passadís central es col·loca una habitació més també orientada a 
nord. La resta d’habitacions es situen en el costat sud, quedant un total de 7 habitacions dobles 
i 4 habitacions individuals, donant servei a 18 usuaris.  

Planta Segona 

Aquesta planta es destina a habitacions d’usuaris de la Residencia a un alt grau de 
dependència. Tindrà la mateixa configuració que la planta primera a excepció que l'espai de 
l'habitació i la sala d'estar, situades en la volum ampliat orientat a sud, que es substitueix per la 
sala d'estar que gaudirà de les vistes del Parc. L'alçada lliure de la nova sala serà de 2,75m. 
També s'elimina el bany amb dutxa adaptada situada en el distribuïdor de l'ascensor, espai 
guanyat per l'habitació individual situada en la façana oest que serà doble. En aquesta planta hi 
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haurà 7 habitacions dobles i 3 habitacions individuals, donant servei a 17 usuaris. 

Planta Tercera 

En aquesta planta es situen la resta d’habitacions necessàries per a assolir un número total de 
45 usuaris. En aquesta planta no es contempla que n'hi hagi sala d'espera. Des del distribuïdor 
de l'ascensor s'accedeix al passadís central, al nucli de serveis amb una dutxa i un bany 
adaptat amb dutxa, situat al costat de l'ascensor i s'accedeix a la terrassa orientada a sud. Al 
final del passadís està la sortida d’emergència a través de la terrassa orientada a est. Com 
passa a les plantes inferiors d'habitacions, es redueix la dimensió de les 3 habitacions situades 
en la façana nord al passar de 3 a 2 llits, generat espais d'emmagatzematge i neteja, a on es 
situa un abocador en un d'ells. En la façana sud es situen dues habitacions més i un bany 
adaptat amb accés des del passadís d'accés a la terrassa. En aquesta planta hi haurà 5 
habitacions dobles, donant servei a 10 usuaris. 

Planta Soterrani -1 

En aquesta planta es situen es situen dependències de personal i altres serveis comuns. Des 
del distribuïdor de l’ascensor s’accedeix al passadís central i a un pas a on es situa el podòleg, 
la perruqueria i els vestidors del personal. Pel passadís central s'accedeix al Gimnàs, Serveis 
Mèdics, Despatx Professionals i Despatx de Direcció, situats en la façana nord. En el costat 
interior es situa el bany del personal amb accés des del Vestidor, un nucli de serveis amb dos 
banys adaptats, el Mortuori, Magatzem i la cambra de neteja. El passadís té sortida al porxo 
cobert orientat a est, amb accés directe al jardí exterior i al portal situat en la tanca exterior del 
Passatge d’Ercilla. Al porxo cobert es situa una cambra d'instal·lacions i una magatzem de 
residus. 

Planta Soterrani -2 

Aquesta planta queda fora de l'àmbit d'actuació d'aquest projecte. S'intervindrà, però, ampliant 
el distribuïdor de l'ascensor, com a la resta de plantes. 
Planta Soterrani -3 
En aquesta planta accedim a un passadís en la façana nord que serveix els diferents espais 
d'emmagatzematge, sala de manteniment, tenint accés al pati posterior. A la sala de la caldera 
s'accedeix directament des del pati posterior, col·locant el conducte de sortida de fums per la 
façana est, alliberant la façana nord d'aquest conducte. 

Ampliació de l'edifici.

S'amplia la superfície construïda de les plantes 1 i 2. L'ampliació es formalitza com una 
prolongació del volum sortint de la façana orientada a sud de l'edifici existent. Es genera un 
porxo cobert en l’àmbit del pati d'accés del carrer Garriga i Roca, que protegirà l'accés principal 
de l'edifici. 
Aquest nou volum edificat tindrà una estructura vertical de pilars de formigó en planta baixa i 
metàl·lics en planta primera i segona, amb una fonamentació situada per davant del mur de 
contenció dels nivells per sota de la rasant del carrer i sostres de formigó armat que evitaran el 
contacte amb l'edifici existent. 
El tancament exterior serà una façana formada per un full de maó calat. e=14cm, amb un 
trasdossat autoportant de placa de guix per l'interior. En l'exterior es col·locarà un panell aïllant 
rígid de llana mineral, e=8cm amb un acabat exterior continu d'estuc mineral amb armadura de 
reforç de color Tipus 1. Els matxons entre les fusteries situats tenen el mateix acabat però 
reduint el gruix i amb un color Tipus 2. Les fusteries exteriors seran d'alumini lacat amb 
trencament de pont tèrmic i vidre doble aïllant de baixa emissivitat. Estarà muntat sobre 
recercat de xapa d'acer prelacat amb aïllament en els brancals i escopidors. Tindrà una 
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protecció solar de gelosia de lames fixes de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau fixat 
al suport  en les obertures orientades a sud.  
La coberta de la part ampliada serà plana, amb acabat de rajola ceràmica, aïllada tèrmicament 
amb panell rígid de XPS i impermeabilitzada amb làmina de EPDM. 
Les divisòries i acabats interiors i es realitzaran seguint el mateix criteri que a la resta de 
l'edifici. Els paviments es situaran al mateix nivell que a l'interior de l'edifici existent. La sala 
d'estar de la planta segona tindrà una alçada lliure de 2,75m. 

Intervenció en les envolvents.  
Façanes de l'edifici 

S'intervé en la façana de l'edifici amb l'objectiu de millorar les prestacions tèrmiques de la 
façana existent i aconseguir reduir la demanda energètica per calefacció i refrigeració. La 
façana existent està formada per una paret de maó foradat de 30cm de gruix sense aïllament. 
Es preveu situar l'aïllament de forma contínua per l'exterior de la façana format per una panell 
aïllant de llana mineral, e=8cm amb un acabat exterior continu d'estuc mineral amb armadura 
de reforç de color Tipus 1. Els matxons entre les fusteries situats tenen el mateix acabat però 
reduint el gruix i amb color Tipus 2  
En la planta baixa, a sota del porxo d'accés, es col·loca un revestiment de tauler encadellat de 
fusta de pi Flandes amb tractament autoclau, e=15mm col·locat sobre mestres de fusta aïllat 
amb panell de llana mineral. 
Es retiren totes les fusteries exteriors de l'edifici existent, d'alumini sense trencament de pont 
tèrmic i vidre doble, muntants sobre els premarcs de fusta originals de l'edifici. Es substitueix 
per fusteries d'alumini amb trencament de pont tèrmic de fulla oculta i vidre doble aïllant de 
baixa emissivitat. Es muntarà sobre recercat de xapa d'acer prelacat aïllat tèrmicament en tot el 
perímetre amb panell rígid de poliestirè expandit, e=3cm. 
Coberta de l'edifici 
Es preveu la retirada de la coberta existent amb acabat de rajola ceràmica sobre un taulell 
ceràmic i envanet de sostre mort formant una cambra d'aire ventilada sense aïllament. Es 
realitzarà una nova coberta transitable, amb acabat de rajola ceràmica, aïllada tèrmicament 
amb panell rígid de XPS, e=6cm  i impermeabilitzada amb làmina de EPDM. 
Proteccions solars en les obertures 
Es preveu situar una gelosia de lames horitzontals de fusta de pi Flandes amb tractament 
autoclau de 95x30mm, en les obertures de la façana orientada a sud, evitant guanys solars a 
l'estiu i permetent l'entrada de sol a l'hivern. 
En les obertures de la façana sud, situades en planta baixa es substituirà el porxo existent per 
una pèrgola de lames de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau de 95x30mm 

Adequació dels espais exteriors de l'edifici. 

Pati d'accés principal, Carrer Garriga i Roca 
Es preveu sectoritzar l'àmbit exterior d'accés, situat a sud, en dos espais independents. En la 
banda enfrontada a l'accés públic a l'edifici es situaran els accessos al pati davanter des del 
carrer Garriga i Roca. Una tanca practicable permet integrar la porta de l'accés de vianants i 
una porta corredissa per l'accés d'ambulàncies. Davant de l'espai d'estacionament de 
l'ambulància es situaran pilones extraïbles d'accionament manual, recuperant el límit del carrer 
de la parcel·la. En aquest àmbit es situarà els armaris de Protecció i Mesura elèctric. Es situarà 
un parterre enjardinat amb heura enganxat a la mitgera de l'edificació veïna situada a oest. Les 
tanques exteriors fixes i practicables i la divisòria que separa els dos espais està format per 
taulons verticals de fusta de pi Flandes amb tractament autoclau fixada en la base mitjançant 
un suport de xapa d'acer ancorat al paviment, de 180cm d'alçada. 
La resta de l'espai es destinarà a ús privat del centre, per activitats controlades a l'aire lliure. 
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Quedarà delimitat per una tanca calada amb una base massissa que absorbeix el desnivell 
entre el nivell interior i la rasant del carrer. Es situaran passos practicables entre els dos espais 
i es limitarà l'accés a l'escala posterior situada a sota del porxo. 
Es preveu l'enderroc del tram d'escala que baixa a la planta soterrani -1 i es massissarà el forat 
d'escala per guanyar més espai per activitats exterior a sota del porxo, situat al costat est de 
l'edifici. 
Es donaran sol.lució a les patologies en l'estructura de formigó del porxo exterior. 
Espai verd, façana est i Passatge d'Ercilla 
Es preveu adequar l'espai exterior verd situat en el costat est de la parcel·la, delimitat per 
l'edifici al seu costat oest, el Passatge d'Ercilla en el seu costat sud, i els límits amb finques 
veïnes a nord i est, per permetre activitats a l'aire lliure. A l'espai exterior verd s'accedeix per 
les plantes soterrani -1 i -2, amb un desnivell de 2,90m, mitjançant una rampa existent situada 
perpendicular a la façana est i amb la seva arribada superior en l'accés de servei del Passatge 
d'Ercilla, situada a 3 metres per sota de la planta baixa de l'edifici de la residencia. Es preveu 
redreçar la rampa amb l'objectiu de reduir la pendent existent a una pendent més suau del 
14,5%. 
En l'espai verd del costat est de la parcel·la es preveu els accessos de serveis a l'edifici des de 
l'accés del Passatge d'Ercilla. Seran dos recorreguts independents: Cuina i rebost situat en 
Planta Soterrani -2, i Magatzem general i neteja situat en Planta Soterrani -1, s'evita així 
compartir el recorregut per aquests usos. 
S'intervindrà a sota del porxo situat en la façana est, en el nivell soterrani -1, enderrocant 
l'escala existent i guanyen aquest espai com un àmbit exterior protegit. Es col·locarà un 
paviment nou i una tanca que impedirà l'accés a l'escala exterior d'emergència. 
Es refarà la barana de protecció del mur de contenció de la rampa de tub d'acer per una barana 
formada per taulons verticals de fusta de pi de flandes amb tractacment autoclau fixada en la 
base mitjançant un suport de xapa d'acer ancorat al paviment, de 100cm d'alçada. Es col·locarà 
un paviment exterior de sauló en el nivell soterrani -1. Es regularitzarà el talús enjardinat en 
contacte amb la tanca exterior del Passatge d'Ercilla,  i es situarà un pas exterior fins a la 
sortida de servei. Es col·locaran lluminàries exteriors i mobiliari urbà. Es retirarà el paviment de 
lloses de pedra natural de la rampa, i es col·locarà un paviment de nova execució. 
La tanca exterior del Passatge d'Ercilla es refarà complertament, col·locant una reixa calada de 
barrots a sobre d'una base massissa que s'esglaonarà amb la pendent del passatge. 
En el nivell del soterrani -2 es refaran els límits del talús i es situarà un paviment exterior de 
sauló. També es col·locaran lluminàries exteriors i mobiliari urbà. Es mantenen es usos dels 
espais situats a sota del porxo. 
Es farà una tria de l'arbrat per mantenir i es retirarà la vegetació que quedi fora dels parterres i 
talussos. En els talussos es plantarà heura amb instal·lació de reg. 
Pati exterior situat a Nord. 
En la part inferior de la façana nord, es situarà un pas exterior amb la funció de recollir les 
sortides habilitades en el nivell Soterrani -3 que permetran un accés independent a la zona de 
manteniment i a la sala de calderes. 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA 

Grups electrògens. 

MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS
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Equips per a rebaixar el nivell freàtic. 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ

Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador estàtic de pota de cabra 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS

Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Bombes de formigó. 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 

 Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
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 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
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 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 

 Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
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condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 

els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 

han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
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defineixen i detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
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local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
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Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  16 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
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 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 

 Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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10.3. Característiques meteorològiques 

El clima de la zona es mediterrani. 

10.4. Característiques del terreny 
La finca situada en sòl urbà i presenta les següents característiques: 
-Disposa dels serveis urbans d’aigua, gas, electricitat, telefonia i sanejament. 
-L’edificació existent es de planta baixa, 3 plantes pis i 3 plantes soterrani. L’accés principal 

l’edifici es realitza des de la façana davantera el carrer Garriga i Roca on trobem una 
estructura porxada. Des del soterrani -1 i -2 es pot accedir a la zona enjardinada que té 
sortida al Passatge Ercilla. Des del soterrani -3 es pot accedir al pati posterior que connecta 
amb el pati lateral,  al qual es pot accedir també des del soterrani -2. 

-Superfície de parcel·la: 1024 m2. 
-Superfície construïda de l’edifici existent: 1532,02 m2 

10.5. Característiques de l'entorn 

L'obra es troba situada dins del nucli urbà de Barcelona 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLERTS I TERRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ

FONAMENTS
FONAMENTS SUPERFICIALS
ESTREBADES I APUNTALAMENTS
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT

ESTRUCTURES
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
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PINTATS I ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENT DE COCO 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER

ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS 
PARALLAMPS 
CONDUCTORS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
MUNTATS SUPERFICIALMENT
MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
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12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 
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Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 
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   C = --------------------------    mg / m3
                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
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exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
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d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
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que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in 
vivo''. 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
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La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
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 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
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homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 

de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 

de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
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HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 

per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 

grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 

kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 
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HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
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19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS 

COBERTES PLANES 
COBERTES PLANES TRANSITABLES 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  36 

INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I 
ACABAMENTS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, 
FORMIGÓ, SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I 
ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
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col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  38 

cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

21.1. Normes de Policia 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
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la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
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Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  43 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
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r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 2 /4 /9 /10 /12 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /17 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 
H144Q050 u Equip de protecció respiratòria filtrant de ventilació assistida incorporat a casc o 

caputxa, homologat segons UNE-EN 397 i UNE-EN 12941 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /10 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /10 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu 

27 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  51 

rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 3 
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tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
3

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /2 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 
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H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 
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H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /10 /12 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /14 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /12 /17 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /3 /12 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /12 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
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CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 

amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 /11 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
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HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /10 /11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /10 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 
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H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

13 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 4 /6 /25 
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d'accionament manual 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /10 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
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HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /10 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /10 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /16 /20 /21 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /13 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 

10 
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UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 

polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /11 /25 
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segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

19 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /21 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /6 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
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HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 
1

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  77 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta 
3

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 
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contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /9 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /6 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E05 COBERTES PLANES 
E05.E02 COBERTES PLANES TRANSITABLES DE PLAQUES
INSTAL.LACIÓ DE COBERTES PLANES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: PER TRENCAMENT D'ELEMENTS DE COBERTA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 4 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ FIBROCIMENT  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /14 /17 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 3 /6 /9 
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homologat segons UNE-EN 397 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 

amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /14 /17 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 /17 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
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HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades 
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
3 /4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/16 /17 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
9

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /10 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /14 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
9 /10 /14 /15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
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HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 9 /10 /11 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
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HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /17 /18 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 11 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1 
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /15 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  93 

149 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
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HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E06.E05 DIVISÒRIES ( PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS 
FIXOS I ESTRUCTURALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

10 /11 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/17 /18 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

11 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 
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amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 4 
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blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat 
13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
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HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
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HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /18 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 

1
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forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

E07.E05 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 
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344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

1
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desmuntatge inclòs 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
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MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 

1
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homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
11 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 

13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 
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HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
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 Situació: RADIAL 
SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 /14 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 4 
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polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 

10 
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segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

4
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entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 

13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 4 
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d'accionament manual 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta 
4

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 

1
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diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 /21 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 /21 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /18 /21 
/25 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1 
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requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 

21 
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diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

17 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 
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H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 6 /10 /17 
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descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 
10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS  
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RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4 
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requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /13 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

4

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 
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HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
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HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

9

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

E09.E08 PAVIMENT DE COCO 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE COCO AMB FIXACIÓ O SENSE 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

ITINERARIS D'OBRA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 
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H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 4 
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d'accionament manual 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 6 
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descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 

1
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col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 
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amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 4 /9 /13 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 
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 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 25 
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exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a 
senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 
340 i UNE-EN 471 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /9 /11 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  153 

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /24 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 
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de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 4 
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practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 
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MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
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 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

1
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sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3
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H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
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E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10 
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polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1
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HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 /21 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 /21 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 17 /21 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1 
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /20 /21 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /11 /15 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 
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beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 

niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
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HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 
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H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
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plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
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HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
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H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
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HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 14 
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metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

1
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subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 14 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 16 
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de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1 
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instal.lació 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
4
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(HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 /15 
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suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 
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HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

1
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mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  190 

 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /15 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  191 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 /15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat 

integrat 
1

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /13 /15 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

1
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inclòs 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
1 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  193 

I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1
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H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E20.E02 PARALLAMPS 
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E20.E03 CONDUCTORS 
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 

14 
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346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 

4
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420 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 1 
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de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 13 
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de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 
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HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
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HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 /14 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 /14 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 /14 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 1 
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perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 11 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 11 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
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HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /9 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  217 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 
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llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /11 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 
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contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E24 JARDINERIA
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 
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H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

26. Signatures 

BARCELONA, maig de 2021 

Jordi Carbonell Llechà 
  Arquitecte técnic 
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PLEC

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

 La finca on s’ubica l’actual edifici de la residència assistida ‘Parc del Guinardó’ està situada en 
la zona alta del barri del Guinardó de Barcelona, al Carrer Garriga i Roca, 62, a tocar del Parc 
del Guinardó. L’entorn es caracteritza per la proliferació d’edificacions aïllades i una forta 
pendent. La façana davantera de l’edifici està orientada a sud-sudoest i la façana posterior està 
orientada a nord-nordest. 
Es tracta d’un edifici aïllat amb un espai exterior d’accés situat a nivell de carrer, una zona 
enjardinada que s’adapta a la topografia, situada a sud-sudest amb un pati posterior orientat a 
nord-nordoest i un pati lateral.  

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
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reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 
:

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
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c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
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d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
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l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
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materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
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l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-
AEM-4''. 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  11 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
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Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
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- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  14 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
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- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  

4.1. Textos generals 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
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 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-
7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
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 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 

4.2. Condicions ambientals 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
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junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

4.3. Incendis
 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
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juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

4.5. Equips i maquinària 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
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12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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4.6. Equips de protecció individual 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. Senyalització 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8. Diversos 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
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octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
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pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
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els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDO” 
C/Garriga i Roca, 62 Districte d’Horta Guinardo. Barcelona  

Pàgina:  27 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental.

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
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l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives.

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
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 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

8. Signatures 

BARCELONA, maig de 2021 

Jordi Carbonell Llechà 
  Arquitecte técnic 
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PRESSUPOSTOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

2 H141211D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 3973 H141300F

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4588 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

9 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14010 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13611 H1447005
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208312 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208313 H144E406

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

14 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42016 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

17 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18 H1464420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

20 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable21 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

22 H147D102
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 79523 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Faixa de protecció dorslumbar24 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant25 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47126 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

27 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34828 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

29 H148B580

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 H1522111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

2 H1512212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 350,000 350,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 350,000

m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

3 H152N681

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 450,000 450,000

TOTAL AMIDAMENT 450,000

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs4 H151AJ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

5 H1521431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

6 H152M671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 2,000 1,700 4,000 13,600

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 Subtotal 13,600

C#*D#*E#*F#3 PLANTA BAIXA 2,000 1,700 4,000 13,600

S SUMSUBTOTAL(G3:G3)4 Subtotal 13,600

C#*D#*E#*F#5 PLANTA 1 2,000 1,700 4,000 13,600

S SUMSUBTOTAL(G5:G5)6 Subtotal 13,600

C#*D#*E#*F#7 PLANTA 2 1,000 1,700 4,000 6,800

S SUMSUBTOTAL(G7:G7)8 Subtotal 6,800

C#*D#*E#*F#9 PLANTA 3 1,000 1,700 4,000 6,800

S SUMSUBTOTAL(G9:G9)10 Subtotal 6,800

C#*D#*E#*F#11 PLANTA 4 1,000 1,700 4,000 6,800

S SUMSUBTOTAL(G11:G1
1)

12 Subtotal 6,800

C#*D#*E#*F#13 PLANTA 5 1,000 1,700 4,000 6,800

S SUMSUBTOTAL(G13:G1
3)

14 Subtotal 6,800

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs7 H152J105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#1 PLANTA COBERTA 2,000 35,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

8 H1534001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 350,000 350,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

9 H153A9F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual10 HBA31011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs11 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Senyal manual per a senyalista12 HBB20005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs13 HBB21851

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs14 HBB21A61

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

15 HBBAA005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16 HBBAA007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària17 HBC12300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

18 HM31161J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOSTOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

3 HQU15214

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4 HQU1A204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

5 HQU1H234

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

7 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball14 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball15 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

16 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm17 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

15,0006,37 95,55

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

2,00023,23 46,46

3 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 3)

2,00024,66 49,32

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

2,0006,69 13,38

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

2,0005,51 11,02

6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

2,0009,63 19,26

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)

2,00010,50 21,00

8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 8)

10,0000,27 2,70

9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 9)

2,00020,70 41,40

10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 10)

15,0001,60 24,00

11 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 11)

5,00012,00 60,00

12 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 12)

15,0001,08 16,20

13 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 13)

10,0003,02 30,20

14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 14)

20,0003,02 60,40

15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 15)

2,00010,51 21,02

16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)

2,0003,19 6,38

17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 17)

10,0007,14 71,40

18 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)

15,0007,37 110,55
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19 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 19)

2,00022,38 44,76

20 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 20)

15,0002,41 36,15

21 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 21) 2,00016,53 33,06

22 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 22)

2,00053,26 106,52

23 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 23)

2,00022,40 44,80

24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 24) 2,00025,30 50,60

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
25)

15,00014,50 217,50

26 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 26)

2,00016,94 33,88

27 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 27)

2,0004,53 9,06

28 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 28)

4,00021,18 84,72

29 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 29)

4,00022,81 91,24

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.452,53

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

35,00015,37 537,95

2 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

350,00019,66 6.881,00
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3 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

450,0008,11 3.649,50

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

65,00014,50 942,50

5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

65,0007,16 465,40

6 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

68,0008,70 591,60

7 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

70,0006,26 438,20

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 37)

350,0000,26 91,00

9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

4,00025,63 102,52

10 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 43)

10,00023,83 238,30

11 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

1,00052,35 52,35

12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 45) 1,00013,69 13,69

13 HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

1,000147,76 147,76

14 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

2,000226,46 452,92

15 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

1,00037,47 37,47

16 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

1,00031,63 31,63

17 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 50) 4,00010,08 40,32

18 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

4,00046,38 185,52

CAPÍTOLTOTAL 01.03 14.899,63

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 39)

20,00049,68 993,60

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
41)

10,00026,81 268,10
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3 HQU15214 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
52)

1,000860,13 860,13

4 HQU1A204 u Mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

1,000693,09 693,09

5 HQU1H234 u Mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

1,000753,48 753,48

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

15,00056,63 849,45

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 56)

6,00021,84 131,04

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 57)

5,00019,53 97,65

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

1,000114,63 114,63

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

1,00054,24 54,24

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)

1,00085,15 85,15

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

1,00053,20 53,20

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 62)

3,0002,05 6,15

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

1,000113,57 113,57

15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 64)

1,000112,88 112,88

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 65)

1,00075,25 75,25

17 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 66) 1,00020,38 20,38

CAPÍTOLTOTAL 01.04 5.281,99

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 40)

10,00022,38 223,80
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2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 42) 10,00028,39 283,90

CAPÍTOLTOTAL 01.05 507,70

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.452,53
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 14.899,63
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.281,99
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 507,70

01 PRESSUPOSTOBRA 22.141,85

22.141,85

NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 PRESSUPOST 22.141,85

22.141,85

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

22.141,85PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

2.878,4413 % Despeses Generals SOBRE 22.141,85.....................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 22.141,85.......................................................................................... 1.328,51

Subtotal 26.348,80

21 % IVA SOBRE 26.348,80............................................................................................................... 5.533,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 31.882,05€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS )



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.01.01 

CASC DE SEGURETAT 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.01 CASC DE SEGURETAT [OBRES PÚBLIQUES I CONSTRUCCIÓ, MINES I INDÚSTRIES DIVERSES]
FITXA 08.01.01 CASC DE SEGURETAT 

  Marcat: CE EN 397 

Etiqueta: MOD.”VISPRO”PE/BP EN 397 –30º 440 vac > 1000 

Gravat en el casc: CE 960159  Any i mes de fabricació 

  Material utilitzat  

Reial Decret 773 / 97. Annex I. 1. Protectors del cap./ Annex III 1 Protectors del Cap 
Obres en foses, rases, pous i galeries / Moviments de terres i obres en roca / Treballs amb explosius / Treballs 
de demolició 
Obres de Construcció, i especialment, activitats sota o prop de bastides i llocs de treball situats en alçada, 
obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques, pals, torres, obres hidràuliques, canalitzacions. 
En la utilització i manipulació de pistoles grapadores i d’ancoratges 
Activitats en ascensors mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport / Maniobres de trens 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.02.01 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.02 EQUIP PER TREBALLS DE SOLDADURA ELÈCTRICA 
FITXA 08.02.01 SOLDADURA ELÈCTRICA 

Reial Decret 773 / 1997. Utilització d’equips de protecció individual. Annex I i Annex III. 
L’operari haurà d’utilitzar durant el treball obligatòriament pantalles amb vidres protectors segons EN 166 i 
EN 169. 
Es protegiran les mans, cames i peus amb guants i polaines de cuir tractat al crom o altres procediments 
que protegeixin de les espurnes i siguin ignífugues. L’ús d’un casc protector queda limitat en els treballs 
d’estructures metàl·liques, en zones amb bastides o instal·lacions on existeixi la possibilitat de colpejar-se el 
cap.

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.03.01 

PROTECTORS DE L’OÏDA 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.03 PROTECTORS DE L’OÏDA 
FITXA 08.03.01 PROTECTORS DE L’OÏDA 

Marcat: CE EN 352-1 Orelleres Marcat: CE EN 352-2 Taps

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 2. Protectors de l’oïda./ Annex III. 5 Protecció de l’orella. 
Segons el seu disseny es classifiquen en: 
Protectors auditius tipus “taps”; d’un sol ús o reutilitzables.  
Protectors auditius tipus “orelleres”; amb arnès de cap, sota la barbeta o clatell.  
Cascs antisoroll. Protectors auditius acoblables als cascs de protecció. Protectors auditius dependents del 
nivell. 
Protectors auditius  amb aparells d’intercomunicació. 
Hauran d’utilitzar-se als treballs que comportin la utilització de dispositius d’aire comprimit. Treballs de 
percussió. Treballs amb màquines-eines amb un nivell sonor superior a 80 dB.

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.03.01 

PROTECTORS DE L’OÏDA 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.03 PROTECTORS DE L’OÏDA 
FITXA 08.03.01 PROTECTORS DE L’OÏDA 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.04.01 

CALÇAT DE SEGURETAT 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.04 PROTECCIÓ I TREBALL. 
FITXA 08.04.01 CALÇAT DE SEGURETAT, 

El calçat i les seves marques CE 1 indica que el calçat satisfà les exigències de la 
Directiva 686/89/CEE. 
2 les dues últimes xifres de l’any de col·locació de 
la marca CE [any de producció]. 
3 Norma europea que compleix i tipus de 
protecció. 
4 Organisme o entitat autoritzada que ha realitzat 
les comprovacions de compliment de norma 
identificat amb el número 0493.

El calçat amb la marca CE deu ser fabricat per poder complir les exigències de la Directiva 89/686/CEE i 
les seves corresponents correccions. 
Les diferents Normes Europees harmonitzades referides al calçat són EN-345, EN-346 i EN-347. 
Els calçats es classifiquen en funció de l’ús en els centres de treball es classifiquen en: 
Calçat de Seguretat (S) EN-345 Calçat proveït de tots els requisits necessaris per una total seguretat, dotat 
de puntera de protecció, amb absorció d’energia de 200J. 
Calçat de Protecció (P) EN-346 Calçat proveït de tots els requisits necessaris per una total seguretat, dotat 
de puntera de protecció, amb absorció d’energia de 100J. 
Calçat d’ús provisional (O) EN-347 Calçat proveït de tots els requisits necessaris per una total seguretat, 
sense puntera de protecció. 
El Nivell de Protecció s’identifica per mitjà dels següents símbols:

EN-345 / EN-346 
SB Requeriments bàsics: 
Protecció de la puntera. Resistència al xoc, a la 
compressió, a l’esquinç, a la tracció, a l’abrasió, 
als hidrocarburs i a la permeabilitat al vapor 
d’aigua. 
S1 = SB + A + E
S2 = S1 + WRU
S3 = S2 + P

EN-347 
OB Requeriments bàsics:
Resistència a l’esquinç, a la tracció, a l’abrasió i 
a la permeabilitat al vapor d’aigua. 

O1 = OB + A + E + Resistència als hidrocarburs   
O2 = O1 + WRU 
O3 = O2 + P

Les característiques opcionals de protecció s’identifiquen amb els següents símbols: 
A    Calçat antiestàtic de resistència elèctrica entre 0.1 Mohm i 1000 Mohm. 
C    Calçat conductor amb resistència inferior a 100 Kohm. 
E     Absorció d’energia a nivell de taló equivalent a 20J. 
P     Protecció contra la perforació de la sola de 1100N. 
CI    Aïllament contra el fred. 
HI    Aïllament contra el calor radiat. 
HRO Resistència de la sola al calor per contacte (300 graus durant un minut). 
WRU Resistència a la penetració i absorció d’aigua.
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 6. Protectors de peus i cames / Annex III. 2 Protecció del peu. 
Calçat de Protecció i seguretat. Treballs en obra gran, enginyeria civil i construcció de carreteres. Treballs 
en bastides. Obres de demolició gran. Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que 
inclogui l’encofrat i el desencofrat. Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzemat. Obres de 
sostrada. Treballs en ponts metàl·lics, edificis metàl·lics, estructures metàl·liques, pals, torres, ascensors, 
construccions hidràuliques, canalitzacions. Treballs a pedreres i a cel obert. Treballs de transformació i cel 
obert. Maniobra de trens. 
Polaines, calçat i cobre calçat senzills de treure, en cas de risc de penetració de masses de fusió. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.04.01 

CALÇAT DE SEGURETAT 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.04 PROTECCIÓ I TREBALL. 
FITXA 08.04.01 CALÇAT DE SEGURETAT, 

EN-345 / EN-346
Calçat de protecció amb puntera:
S’ha d’utilitzar per tot tipus d’obres i treballs en els 
que es maneguin càrregues. 

 Calçat de protecció amb puntera i plantilla
 S’ha d’utilitzar per tot tipus de treballs d’encofrat i 
desencofrat i en els que existeixi risc de perforació 
o pressió a la planta dels peus. 

Botes antihumitat: pels treballs a rases amb 
presència d’aigua, túnels i galeries, treballs de 
formigonat, i en totes les activitats en les quals 
intervinguin materials i productes que en estat 
líquid o pastos siguin químicament inerts o 
perillosos. 

Treballs en presència de pluja o humitat alta, 
boires. 

Normalment no disposen de puntera i plantilla. 

Hauran d’utilitzar-se amb puntera i plantilla quan 
en el treball a realitzar existeixi el risc d’aixafament 
o punxada. 

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 6. Protectors de peus i cames / Annex III. 2 Protecció del peu. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.05.01 

PROTECTORS DELS ULLS I DE LA CARA 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.05 TREBALLS A LA CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES 
FITXA 08.05.01 PROTECTORS DELS ULLS I DE LA CARA 

Marcat CE segons la protecció: 
EN 166            Risc mecànic. Resistència a l’impacte                      EN 169 Risc radiacions. Filtres soldadors 
EN 166.4         Resistència a l’impacte. Protecció química             EN 170 Risc radiacions. Filtres ultraviolats 
EN 172            Protecció enlluernament solar                                    EN 171 Risc radiacions. Filtres infrarojos 

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 3. Protectors dels ulls i de la cara / Annex III. 3 Protecció ocular o facial. 
Ulleres de protecció, pantalles o pantalles facials
Treballs de perforació i demolició de roques, formigons i en general quan s’utilitzin equips i eines de 
percussió i demolició siguin pneumàtiques, elèctriques o manuals. Treballs en pedrera, talla i tractament de 
pedres. 
Treballs de demolició, formigonat i paleta amb risc de projecció de materials i ambients polsegosos.  
Treballs a l’interior d’edificis o a l’aire lliure amb producció de pols. 
Manipulació o utilització de pistoles per ancoratges i grapadores. Utilització de màquines que al funcionar 
aixequin encenalls en la transformació de materials. Recollida i fragmentació de vidre i ceràmica. 
Treballs amb raig projector de materials abrasius granulats. Manipulació o utilització de dispositius amb raig 
líquid. Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
Treballs elèctrics en tensió. / Treballs de soldadura, esmerilats o polit i tall. 
Activitats en un entorn de calor radiant de calor radiant. Treballs amb làser. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.06.01 

GUANTS
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.06 PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS. 
FITXA 08.06.01 GUANTS 

Guants de manipulació per                 Guants de manipulació i treball           Guant de treball amb tractament 
treballs de càrrega, descàrrega i         s’adapta millor a les mans i s’ha         de làtex. Per treballs de paleta i  
en petits tragins de materials.               d’utilitzar quan l’índole del treball       en els que s’utilitzin materials amb 
sense talles específiques. Marcat CE   aconsella tenir una certa sensibilitat   alt contingut d’aigua. S’adapta 

 a les mans. Marcat CE                           a les mans utilitzant la talla idònia 
  Marcat CE mes els símbols de 
  protecció i el seu grau. 

Guants amb revestiment de nitril, el que els                              Guants de neoprè o material sintètic, dissenyat 
proporciona una bona resistència als efectes mecànics        per protecció en treballs en presència d’aigua 
per treballs amb materials amb alt índex d’humitat.                i en maneig de productes químics. 
Marcat CE més símbols i grau de protecció.                             Marcat CE més símbols i grau de protecció. 

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 5. Protectors mans i braços./ Annex III 6 Protecció tronc, braços i mans. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.06.01 

GUANTS
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.06 PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS. 
FITXA 08.06.01 GUANTS 

Els guants i les seves marques CE segons EN 420 1 indica que el guant satisfà les exigències de la 
Directiva 89/886/CEE. 
2 les dues últimes xifres de l’any de col·locació 
de la marca CE [any de producció]. 
3 Producte de “Disseny intermig” comprovat per 
un organisme autoritzat identificat amb el nº 
0072.
4 Producte de “Disseny complex” i la seva 
uniformitat de qualitat ha estat comprovada 
per un organisme identificat amb el nº 0493.

El guant es un dispositiu per la protecció individual que protegeix la mà i parts de la mà. El guant podria 
també protegir part de l’avantbraç i del braç. 
El nivell de prestació (normalment un número del 0 al 6) indica el resultat que ha aconseguit un guant en 
una prova específica; d’aquesta manera es possible fer una classificació dels resultats de les proves. 
El nivell X indica que el guant no ha estat sotmès a proves, el nivell 0 indica que el guant no ha aconseguit 
els resultats mínims requerits per la prova. A un número elevat, correspon un elevat nivell de prestació 

Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 5. Protectors mans i braços./ Annex III 6 Protecció tronc, braços i mans. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.07.01 

PROTECTORS DE VIES RESPIRATÒRIES 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.07 PROTECTORS DE VIES RESPIRATÒRIES 
FITXA 08.07.01 PROTECTORS DE VIES RESPIRATÒRIES 

La EN 132 i EN 133 defineixen i classifiquen els equips de protecció de les vies respiratòries. 
Equips filtrants: Consten de dos elements independents: adaptador facial i filtre. 
Les següents normes fixen els requisits que han de complir els adaptadors facials: 
EN 136 Màscares: [completa] cobreix els ulls, nas, boca i barbeta 
EN 140 caretes: [mitja màscara] cobreix nas, boca i barbeta 
EN 142 Broquet: es subjecta amb les dents i disposa d’una pinça que tanca el nas, de forma que es respira per la 
boca. La rosca normalitzada per les màscares / filtre s’estableix a la EN 148

Filtres per gasos i vapors 
Substàncies que es troben disperses a l’aire en forma de 
molècules, han de complir la norma EN 141 
La classificació dels filtres s’estableix en tipus d’acord 
amb els contaminants pels que són idonis i en classes 
segons la seva capacitat de retenció. 
Tipus P [color blanc]. Pols no tòxic 
Tipus A [color marró]. Ús per vapors orgànics amb punt 
d’ebullició superior a 65 ºC 
Tipus B [color gris]. Ús contra certs gasos i vapors 
inorgànics com clor, àcid cianhídric o àcid sulfúric. 
Tipus E [color groc]. Ús contra diòxid de sofre i altres gasos 
àcids. 
Tipus K[color verd]. Ús contra amoníac i els seus derivats 
orgànics. 
Classes:  Classe 1 Filtres de baixa capacitat. 
                Classe 2 Filtres de capacitat mitja. 
                Classe 3 Filtres d’alta capacitat. 

Existeixen filtres especials que s’identifiquen: 
NO contra gasos nitrosos. Sempre van combinats amb 
filtres per partícules P3 Banda de color blau y blanc. 
Hg contra mercuri. Sempre van combinats amb filtres per 
partícules P3 Banda de color vermell i blanc. 
Ax [segons norma EN 371] contra components orgànics 
amb punt d’ebullició inferior a 65 ºC. Banda color marró. 
Sx [segons norma EN 372] contra substàncies 
específiques que determina el fabricant en cada cas. 
Banda color violeta.
Els filtres especials són limitats a un sol ús, excepte el tipus 
Hg que té un temps d’utilització de 50 hores. 
La classificació per la seva capacitat de retenció no és 
aplicable a aquests filtres.  

Filtres per pols, fums i boires 
Substàncies que es troben disperses a l’aire en forma 
de partícules, han de complir la norma EN 143 
Es diferencien dels filtres per gasos i vapors per portar 
una banda blanca com codificació. 
Segons la seva capacitat de filtració es divideix per 
classes
Classe P1 Baixa eficàcia. Aplicable només contra 
partícules sòlides 
Classe P2 Eficàcia mitja 
*        P2S. Aplicable contra partícules sòlides 
*        P2SL. Aplicable per partícules sòlides i líquides
Classe P3 Alta eficàcia  
*     P3S. Aplicable contra partícules sòlides  
*     P3SL. Aplicable per partícules sòlides i líquides 
* Filtres mixtes. Combinen normes d’EN 141 i EN 143 
Caretes autofiltrants 

Reben aquesta denominació quan l’element filtrant 
forma part del propi adaptador facial constituint un 
conjunt únic i inseparable. 
Poden utilitzar-se per partícules i per gasos i vapors. 
Marcat CE EN 149 per pols, fums aerosols i vapors en 
funció de la seva fabricació i quadre d’aplicació del 
fabricant. 
Marcat CE EN 405 per usos específics 
Existeixen màscares amb marcat CE contra partícules, 
per ús exclusiu de pols no tòxic, es comercialitzen sota 
la denominació: “per usos higiènics”. 

Tots els elements hauran de disposar del marcat CE i EN xxx que compleixen. Els Equips filtrants només podran ser 
utilitzats en atmosferes amb concentració coneguda del contaminant i no hi hagi deficiència d’oxigen > 17%.
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 4. Protecció de les vies respiratòries 
Annex III 4 Treballs a locals exigus...quan pugui existir risc d’intoxicació per gas o d’insuficiència d’oxigen. 
Treballs en pous, canals i obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. Treballs de pintura amb pistola 
sense ventilació.  

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.07.01 

PROTECTORS DE VIES RESPIRATÒRIES 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.07 PROTECTORS DE VIES RESPIRATÒRIES 
FITXA 08.07.01 PROTECTORS DE VIES RESPIRATÒRIES 

La EN 132 i EN 133 defineixen i classifiquen els equips de Protecció de les vies respiratòries. 
Els Equips independents de respiració estan composats bàsicament d’una màscara o careta i un element 
que proporciona aire; dividint-se en autònoms i no autònoms.  
El seu ús està condicionat solament per les pròpies característiques de l’Equip. 
El marcat CE estarà en tots els elements de l’equip i l’EN xxx corresponent a màscares i caretes. 
Equips independents de respiració no autònoms 
Són equips respiratoris independents de les condicions de l’atmosfera del lloc o la zona de treball. 
El seu radi d’acció es limitat. 
En funció de la font subministradora d’aire respirable es classifiquen en equips d’aire fresc, prenent aire 
d’un punt no contaminat proper a la zona de treball. 
Equips d’aire fresc. EN 138 
Equips amb mànega d’aspiració l’aire arriba per mitjà d’un tub a l’usuari degut a la seva pròpia aspiració. 
La longitud de la mànega dependrà de la secció de la mateixa. Recomanació: per la longitud de 16 m. 
s’utilitzarà, com a mínim una mànega de 25 mm. 
Equips assistits amb assistència manual o motoritzada. 
Equips connectats a línia d’aire comprimit EN 139 l’usuari rep aire respirable des de font d’aire comprimit. 
Equips de flux continu l’aire arriba a l’usuari contínuament i regulant-se ell mateix mitjançant una vàlvula 
manual. 

Equips a demanda l’aire que arriba a l’usuari és regulat automàticament mitjançant una vàlvula 
que acciona la respiració de l’usuari. 
L’equip funciona sense pressió positiva o amb pressió positiva durant la inhalació.  

Equips independents de respiració autònoms EN137 
Són independents de les condicions de l’atmosfera ambient. L’aire necessari o una reserva d’oxigen són 
subministrats a l’usuari des d’un recipient portàtil. El seu radi d’acció no queda limitat, però si la seva 
autonomia, ja que estarà en funció del recipient que subministra l’aire oxigen. 

 Equips autònoms de circuit obert i aire comprimit
 La reserva d’aire respirable està continguda en una o varies ampolles de pressió. Funciona a 
demanda automàticament i sense pressió positiva durant la inhalació o amb pressió positiva.
 Equips autònoms de circuit tancat
 L’aire respirat no s’escapa a l’exterior, es regenerat i recirculat a l’interior de l’aparell 

 L’equip d’oxigen comprimit 
 L’equip d’oxigen liquat  
 L’equip d’oxigen químic 

Tots els elements hauran de disposar del marcat CE i EN xxx que compleixen. 
Reial Decret 773 / 1997. Annex I. 4. Protecció de les vies respiratòries 
Annex III 4 Treballs a locals exigus...quan pugui existir risc d’intoxicació per gas o d’insuficiència d’oxigen. 
Treballs en pous, canals i obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. Treballs de pintura amb pistola 
sense ventilació.  

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.08.01 

EQUIPS GENERALS PER SOLDADURA 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.08 TREBALLS DE SOLDADURA AUTÒGENA 
FITXA 08.08.01 EQUIPS GENERALS PER SOLDADURA 

Reial Decret 773 / 1997. Utilització d’ equips de protecció individual. Annex i Annex III. 

L’operari haurà d’utilitzar durant el seu treball , obligatòriament ulleres o pantalles amb vidres protectors 
segons EN 166. 

Es protegiran les mans, cames i peus amb guants i polaines de cuir tractat al crom o altres procediments 
que protegeixin de les espurnes i siguin ignífugues. 

L’ús d’un casc protector queda limitat en els treballs d’estructures metàl·liques, en zones amb bastides o 
instal·lacions on existeixi la possibilitat de colpejar-se el cap. 

L’elm o caperutxa només és recomanable el seu ús en els treballs en que la limitació del camp visual no 
impliqui un risc afegit. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.08.01 

EQUIPS GENERALS PER SOLDADURA 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.08 TREBALLS DE SOLDADURA AUTÒGENA 
FITXA 08.08.01 EQUIPS GENERALS PER SOLDADURA 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.09.01 

ROBA DE PROTECCIÓ/ROBA DE TREBALL 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.09 ROBA DE PROTECCIÓ 
FITXA 08.09.01 ROBA DE PROTECCIÓ/ROBA DE TREBALL 

La roba de protecció es la peça o conjunt de peces utilitzades per algun treballador i destinades a 
protegir del cos o extremitats, excepte les següents parts: cap, peus, mans, d’algun risc específic. 

Les definicions per que la roba sigui considerada com un Equip de Protecció Individual s’especifica a les 
normes EN 341 EN 342 EN 370 EN 471 

L’ús o adopció del tipus de peça estarà en funció dels riscs que puguin presentar-se en el lloc de treball. 

La classificació de la roba de protecció es la següent: 
Protecció als riscs mecànics 
Protecció als riscs químics 
Protecció al risc tèrmic 
Protecció als riscs ionitzants 
Protecció als riscs per atrapament per màquines 
Protecció als riscs derivats de la Baixa Visibilitat 

Tota la roba de protecció, i conseqüentment un E.P.I., haurà d’estar marcada CE EN xxx i podrà portar a 
més una etiqueta significativa. 

En el Reial Decret 773 / 1997 que estableix les condicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització dels treballadors de l’E.P.I., estableix que la roba de treball no es un E.P.I. (Art. 2 a). 

La roba de protecció figura en l’Annex I. 9. Protecció total del cos i en l’Annex III. Quan s’ha d’utilitzar roba 
de protecció

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.09.01 

ROBA DE PROTECCIÓ/ROBA DE TREBALL 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.09 ROBA DE PROTECCIÓ 
FITXA 08.09.01 ROBA DE PROTECCIÓ/ROBA DE TREBALL 

La roba de treball no es considera E.P.I., ja que si no 
reuneix determinades característiques no es apte per 
protegir determinats riscs: com el foc, esquitxades 
incandescents, atrapaments per màquines, etc. 
EL marcat CE EN 340 ens indicarà que, solament 
compleix amb una sèrie de requisits conforme a la 
seva qualitat, cosit, etc. i es considera com a roba de 
treball. 
La roba o peça que ha de protegir del fred complirà 
la norma EN 342 i la EN 343. La roba o peça 
impermeable i que protegeixi del fred. 

Per protegir-se de la pluja es podran emprar peces de 
materials sintètics tipus PVC o similars, coneguts al 
mercat com impermeables. Sense posar en dubte la 
seva funcionalitat, pot i ha d’utilitzar-se davant de la 
presència de pluja, plugim, etc.; no ha de considerar-
se com una peça impermeable.

EN 471 La roba d’alta visibilitat. 
Ha d’emprar-se sempre que els treballadors 
hagin de ser vistos des de certa distància, per 
vehicles, màquines, etc. 

La seva utilització,  normalment es exigible en 
obres de vies de circulació i sempre en els 
treballs en vies ferroviàries. 

La roba de treball podrà “convertir-se” en roba 
d’alta visibilitat” si la mateixa té un color clar: 
groc o taronja, i sobre ella s’apliquen, tires, 
tirants o jaquetes reflectants/florescents. 

Reial Decret 773 / 1997. La roba de treball no es un E.P.I (Art. 2 a). Annex I. 9. Protecció total del cos  
Annex III. 6 Peces i Equips de Protecció: Treballs de rajat de sorra 
7 Roba de protecció pel mal temps: Treballs a l’aire lliure amb temps plujós 
8 Roba i peces de seguretat. Senyalització. : Treballs que exigeixin que les peces siguin vistes a temps. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.10.06 DISPOSITIUS DE SUBJECCIÓ: ESLINGUES I 

ESLINGUES AMB DISIPADOR D’ENERGÍA 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.10 ARNESOS I CINTURONS DE SEGURETAT 
FITXA 08.10.06 DISPOSITIUS DE SUBJECCIÓ: ESLINGUES I ESLINGUES AMB DISSIPADOR D’ENERGIA 

Dispositius de subjecció: 
Cordes i eslingas 

EN 354 Corda amb mosquetó 
Els seus extrems podran acabar amb 
llaçada o tenir incorporat un 
mosquetó.
El seu ús està limitat com unió de 
posicionament. 
Les línies de vida, son cordes o 
cables, fixats a punts d’amarratge, 
on s’enganxen els dispositius, 
anticaigudes, mosquetons, etc. 

Totes les cordes han de disposar 
d’una marca per verificar el seu 
desgast.

Existeix una gran varietat d’eslingues de subjecció, de longitud fixa o graduable, així com combinació de 
mosquetons. Tot això s’ha de tenir en comte a l’hora d’elegir l’equip en funció de l’activitat i el risc. 

EN 358 Eslingues de manteniment 
Regulables, especials per treballs en pals 

EN 355 Dispositiu anticaiguda. 
Eslingues amb dissipador d’energia 

El dissipador d’energia haurà d’indicar 
la longitud que aconsegueix quan 
entra en funcionament. 

Als efectes de calcular la distància de 
seguretat efectiva, es sumarà a la 
longitud indicada, al llarg de l’eslinga i 
1.50 m (alçada d’un home amb marge 
de seguretat). 
L dissipador + L eslinga + Alçada Home 
+  2 + 1.5 = 4,5 m haurà de ser l’alçada 
mínima entre el punt d’enganxall i el 
punt d’impacte. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.10.08 

CONNECTORS. MOSQUETONS. EN 362 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.10 ARNESOS I CINTURONS DE SEGURETAT 
FITXA 08.10.08 CONNECTORS. MOSQUETONS. EN 362 

Els elements d’unió entre la corda de seguretat al punt d’unió i l’equip, arnés o cinturó, es denomina 
mosquetó amb totes les seves variants i formes ostentant la marca EN 362 
L’elecció s’efectuarà en funció de l’ús i el punt d’unió. 

Les cordes que s’empren per confeccionar “línies de vida” hauran de tenir una marca incorporada en el 
procés de fabricació per verificar el seu desgast i complir amb la norma EN 696 

Punt d’amarratge 
El punt d’unió d’un sistema de subjecció o anticaigudes es denomina punt d’amarratge. 
Un punt d’amarratge serà conforme a la EN 795 (10 kN) 
Podran formar-se punts d’amarratge mitjançant eslingues amb marcat EN 795 sempre i quan el punt o 
element on l’eslinga abraci, pugui garantir el mínim de 10 kN

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.10.09 

ESLINGUES I DISPOSITIUS ANTICAIGUDES 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.10 ARNESOS I CINTURONS DE SEGURETAT 
FITXA 08.10.09 ESLINGUES I DISPOSITIUS ANTICAIGUDES 

Anticaigudes personal automàtic per operaris 
verticals EN 352/2 

Es llisca lliurement en ambdós sentits sobre una 
corda vertical, subjecta a un punt d’ancoratge.  
(a) actua per la diferencia de velocitat entre 
l’usuari i l’anticaigudes. 
(b) aquest dispositiu permet ser ancorat, fixat a la 
corda vertical, mitjançant una mordassa en 
qualsevol punt del recorregut.  

Anticaigudes personal operat manualment per 
operacions verticals. EN 352/2 

Llisca lliurement cap a dalt en una corda vertical, 
subjecta a un punt d’ancoratge. 
Quan l’ operador realitza moviments cap a baix 
deixar anar manualment una mordassa durant tot 
el temps que duri el moviment, al deixar-la anar 
podrà efectuar moviments d’ascens, però per 
baixar haurà de tornar a deixar anar la mordassa. 

Utilització / Verificació / Límit d’utilització / Conservació: segons indicació del fabricant. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.10.11 

CINTURÓ I ARNÉS 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.10 ARNESOS I CINTURONS DE SEGURETAT 
FITXA 08.10.11 CINTURÓ I ARNÉS 

Cinturons i arnés 

Cinturó de subjecció 
Marcat: CE EN 358

Ha d’utilitzar-se amb una corda de posicionament. Marcat de la corda i enganxall EN 362 
Aplicació: Treballs en els cantells de les construccions (portant un “maquinillo”), escales de mà, a una 
alçada > 3.5 m. Pals, etc., és a dir quan no deu desplaçar-se el treballador per realitzar el seu treball. 
La longitud de la corda, eslinga, no ha de permetre una caiguda > de 50cm. 

Amb dispositius EN 360 i 365 
Treballs sobre bastides i plataformes de treball amb risc de caiguda[sense baranes o altres mitjans de 
protecció col·lectiva] Treballs en front a finestres obertes i balcons sense protecció. Treballs en superfícies 
altes sense proteccions col·lectives. Treballs amb moviments laterals subjectes a una línia d’ancoratge
horitzontal. 

Amb dispositiu EN 360 
Treballs en pous, cisternes i sitges. Muntatge de bastides amb punt d’ancoratge fixa en un punt alt. 

Amb dispositiu EN 353/2 
Treballs on han d’efectuar-se ascensos i descensos 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          08.10.11 

CINTURÓ I ARNÉS 
CAPÍTOL 08 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTOL 08.10 ARNESOS I CINTURONS DE SEGURETAT 
FITXA 08.10.11 CINTURÓ I ARNÉS 

Arnés - Cinturó anticaigudes 
Marcat: CE EN 361 + EN 358 
Amb enganxall dorsal i frontal, amb cinturó de posicionament 

Pot utilitzar-se davant de qualsevol situació de risc amb tota classe de dispositius anticaigudes 

Als treballs verticals, pals de línies aèries, permet cobrir el risc en ascensos i descensos, amb els dispositius 
idonis, a més de ser utilitzat com a part d’un sistema de subjecció. 







FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          01.01.01 

SOBRE CAVALLETS 
CAPÍTOL 01 EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 
SUBCAPÍTOL 01.01 PLATAFORMES DE TREBALL 
FITXA 01.01.01 SOBRE CAVALLETS 

RD 1627/97 [Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior dels locals] 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº           01.01.06 CASTELLETS DE FORMIGONAT 

TIPUS I APLICACIONS 
CAPÍTOL 01 EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 
SUBCAPÍTOL 01.01 PLATAFORMES DE TREBALL 
FITXA 01.01.06 CASTELLETS DE FORMIGONAT: TIPUS I APLICACIONS 

Real Decreto 486 / 1997. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball. 
RD 1627/97 [Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior dels locals] 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          01.01.10 

BASTIDES DE FAÇANA 
CAPÍTOL 01 EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 
SUBCAPÍTOL 01.01 PLATAFORMES DE TREBALL 
FITXA 01.01.10 BASTIDES DE FAÇANA 

RD 1627/97 [Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior dels locals] 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          01.02.01 

ESCALES DE MÀ 
CAPÍTOL 01 EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 
SUBCAPÍTOL 01.02 ESCALES 
FITXA 01.02.01 ESCALES DE MÀ 

Els muntants seran d’una sola peça. 
Els esglaons d’una sola peça estaran encaixats. 
La longitud d’una escala serà de 5 o 7 m en funció 
de la seva robustesa. 
Únicament podran allargar-se les escales que 
disposin d’enganxalls o mecanismes apropiats. 
No està permès el seu pintat; dificulta la seva 
verificació.

Estaran subjectes a la part superior. 
Sobrepassaran en 1 m el punt d’arribada. 
Les bases disposaran de recolzaments antilliscants. 
L’angle de recolzament podrà oscil·lar entre 68º y 
75º(1/4). 
Quan hagin d’utilitzar-se per realitzar treballs a una 
alçada superior a 3,5 m s’haurà de disposar d’un 
sistema anticaiguda. 
No està permès arribar a alçades superiors a 5 m 
amb un sol tram.

Reial Decret 486/97. Disposicions mínimes de Seguretat y Salut als llocs de treball.



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          01.02.02 ESCALES DE MÀ COM A PUNT O 

BASE DE RECOLZAMENT 
CAPÍTOL 01 EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 
SUBCAPÍTOL 01.02 ESCALES 
FITXA 01.02.02 ESCALES DE MÀ COM A PUNT O BASE DE RECOLZAMENT 

Els muntants seran d’una sola peça. 
Els esglaons d’una sola peça estaran encaixats. 
La longitud d’una escala serà de 5 o 7 m en funció 
de la seva robustesa. 
Únicament podran allargar-se les escales que 
disposin d’enganxalls o mecanismes apropiats. 
No està permès el seu pintat; dificulta la seva 
verificació.

Estaran subjectes o disposaran d’elements que 
estabilitzin el seu recolzament a la part superior. 
Sobrepassaran en 1 m el punt d’arribada. 
Les bases disposaran de recolzaments antilliscants 
i elements estabilitzadors o es subjectaran al terra. 
L’angle de recolzament podrà oscil·lar entre 68º y 
75º(1/4). 
Quan hagin d’utilitzar-se per realitzar treballs a una 
alçada superior a 3,5 m s’haurà de disposar d’un 
sistema anticaiguda.

Reial Decret 486/97. Disposicions mínimes de Seguretat y Salut als llocs de treball.

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          01.02.03 

ESCALES DE TISORA 
CAPÍTOL 01 EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 
SUBCAPÍTOL 01.02 ESCALES 
FITXA 01.02.03 ESCALES DE TISORA 

Els muntants seran d’una sola peça. 
Els esglaons d’una sola peça estaran encaixats. 
Disposaran, a la seva articulació superior, de topalls 
de seguretat d’obertura. 
Cap a la meitat de la seva alçada disposaran de 
cadenes o cables de seguretat que limitin la seva 
màxima obertura. 
Les seves bases disposaran d’elements antilliscants. 
No està permès el seu pintat; dificulta la seva 
verificació. 

No s’han d’utilitzar els tres últims esglaons. 
S’utilitzarà com a màxim el 4t esglaó com a punt de 
recolzament contant des del més elevat. 
L’últim esglaó no hauria de quedar per sota de la 
cintura del treballador. 
El treballador no col·locarà els peus als costats de 
l’escala. 
No s’empraran com a bases o recolzaments per 
construir bastides sobre cavallets. 

Reial Decret 486/97. Disposicions mínimes de Seguretat y Salut als llocs de treball. 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          03.01.04 ZONES DE SEGURETAT 

TALUSSOS NATURALS 
CAPÍTOL 03 SOLUCIONS D’APLICACIÓ DE LA SEGURETAT. MOVIMENT DE TERRES  
SUBCAPÍTOL 03.01 BUIDAT D’UN SOLAR 
FITXA 03.01.04 ZONES DE SEGURETAT. TALUSSOS NATURALS 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          03.01.04 ZONES DE SEGURETAT 

TALUSSOS NATURALS 
CAPÍTOL 03 SOLUCIONS D’APLICACIÓ DE LA SEGURETAT. MOVIMENT DE TERRES  
SUBCAPÍTOL 03.01 BUIDAT D’UN SOLAR 
FITXA 03.01.04 ZONES DE SEGURETAT. TALUSSOS NATURALS 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          04.01.04 PLATAFORMES I PASSAREL·LES DE PAS A 

L’INTERIOR I L’EXTERIOR DE L’OBRA 
CAPÍTOL 04 FONAMENTACIÓ I MURS DE CONTENCIÓ 
SUBCAPÍTOL 04.01 FONAMENTS I MURS 
FITXA 04.01.04 PLATAFORMES I PASSAREL·LES DE PAS A L’INTERIOR I L’EXTERIOR DE L’OBRA 

RD 1627/97 [Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior dels locals] 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          04.01.04 PLATAFORMES I PASSAREL·LES DE PAS A 

L’INTERIOR I L’EXTERIOR DE L’OBRA 
CAPÍTOL 04 FONAMENTACIÓ I MURS DE CONTENCIÓ 
SUBCAPÍTOL 04.01 FONAMENTS I MURS 
FITXA 04.01.04 PLATAFORMES I PASSAREL·LES DE PAS A L’INTERIOR I L’EXTERIOR DE L’OBRA 

RD 1627/97 [Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior dels locals] 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          04.01.05 

FORMIGONAT
CAPÍTOL 04 FONAMENTACIÓ I MURS DE CONTENCIÓ 
SUBCAPÍTOL 04.01 FONAMENTS I MURS 
FITXA 04.01.05 FORMIGONAT 

RD 1627/97 [Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior dels locals] 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          05.01.01 

TRANSPORT DE MATERIAL 
CAPÍTOL 05 SOLUCIONS D’APLICACIÓ DE LA SEGURETAT. TRANSPORT 
SUBCAPÍTOL 05.01 TRANSPORT DE MATERIAL 
FITXA 05.01.01 TRANSPORT DE MATERIAL 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          05.01.01 

TRANSPORT DE MATERIAL 
CAPÍTOL 05 SOLUCIONS D’APLICACIÓ DE LA SEGURETAT. TRANSPORT 
SUBCAPÍTOL 05.01 TRANSPORT DE MATERIAL 
FITXA 05.01.01 TRANSPORT DE MATERIAL 

FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          06.01.01 BARANES MITJANÇANT SUPORTS TIPUS 

MORDASSA ”SERGENT” 
CAPÍTOL 06 SOLUCIONS D’APLICACIÓ DE LA SEGURETAT. EDIFICACIÓ 
SUBCAPÍTOL 06.01 PROTECCIÓ DE FORATS VERTICALS 
FITXA 06.01.01 BARANES MITJANÇANT SUPORTS TIPUS MORDASSA ”SERGENT” 

RD 1627/97 [Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior dels locals] 



FITXES DE SEGURETAT I SALUT 
Fitxa nº          06.18.03 

SEGURETAT GENERAL
CAPÍTOL 06 SOLUCIONS D’APLICACIÓ DE LA SEGURETAT. EDIFICACIÓ 
SUBCAPÍTOL 06.18 INFORMACIÓ GRÀFICA 
FITXA 06.18.03 SEGURETAT GENERAL
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1. OBJECTE 
el de determinar la qualificació energètica  en fase de 

projecte mitjanç -HE i el Real 
Decret 235/2013 de certificació energètica, així com verificar el compliment dels apartats del DB 

 

 
2. ABAST 
És pretén realitzar la certificació energètica que correspon a l'edifici en fase de projecte i que 
comprèn la justificació del compliment del DB, apartats HE0 i HE1 i l'obtenció de la qualificació 
energètica de projecte. 

 
3. ANTECEDENTS 
La realització de la certificació energètica de projecte 

 

com objectiu obtenir la en 
data posterior al nou DB-HE, que entrava en vigor el 13 de març de 2014, per aquest motiu 
queda subjecte al seu compliment.  

Per  la 
 

 

4. REGLAMENTS  I NORMES DE REFERENCIA 

4.1 DISPOSICIONS LEGALS I NORMES APLICADES 
Per a l'elaboració de l'informe s'ha considerat les condicionants que indiquen les normatives 
d'aplicació i segons el seu ús: 

 
Codi Tècnic de l'Edificació 
Reial Decret 314/2006, de 17 de Març, pel qual s'aprova el "Codi Tècnic de l'Edificació" 
 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'opció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 
 

Reial Decret de Certificació Energètica d'Edificis (CEE) - RD 235/2013, de 5 d'Abril 
 

4.2 PROGRAMES DE CÀLCUL 
Per a l'elaboració de l'informe s'han utilitzat les eines informàtiques que s'enumeren a 
continuació: 
 

1.0.1564.1124  (fecha de 
actualización 3 de marzo de 2017). 
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Aplicació informàtica per a verificar el compliment de les exigències de Limitació de demanda 
energètica HE0 i HE1, establerta en el Document Bàsic d'Habitabilitat i Energia del Codi Tècnic 
de l'Edificació. 
 
CALENER GT  versió 3.42 
Aplicació informàtica  
q . 

5. REQUISITS DE DISSENY  

5.1 DADES GENERALS 

Direcció:                  Carrer Garriga i Roca, 62 
Localitat: Barcelona, 08032 
Objecte de la Llicència :  Adequació, intervenció en edificis existents  
Us previ  Residencial públic 
Horari de funcionament:  Dilluns a diumenge 
 
 
6. ESTUDIS PREVIS 

 
 
 
7. ICI 

 existent, amb un ús de residència per a la gent gran, que es pretén 
adequar, mitjançant una ampliació de dues de les seves plantes i modernització dels sistemes 
de climatització, tant de refrigeració com de calefacció. 
 

 
 
La planta soterrani -
edifici i fan que la planta sigui únicament tècnica i no habitable. 

La planta soterrani -2 és on es troben els menjadors i diverses zones de serveis com per 
 

La planta soterrani -1 es troben totes les zones de serveis comuns de la residència, com el 

despatxos i els vestidors.  
 

banys públics.  
 

de cada planta. 
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8. HE0  LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 
Al tractar-

 

9.    HE1  LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
Es realitzarà la comprovació de la limi

 / CALENER (HULC). A més es verificarà 
 

9.1 LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 
implica la seva inclusió en una de les 12 zones climàtiques 

definides pel DB HE 1. Les esmentades zones estaran definides per una lletra en funció de la 
severitat climàtica a l'hivern, i un número, que les classifica segons la severitat climàtica a 

. 

h< 250  h< 450  h< 750
Barcelona C2 1 C2 D2 D1 E1 

h< 100 h< 600  
Girona D2 143 C2 D2 E1 

h< 100 h< 600  
Lleida D3 131 C3 D3 E1 

h< 50 h< 500  
Tarragona B3 1 B3 C3 D3

Província Capital Altura de 
referència (m) 

Desnivell entre la localitat i la capital de província (m)

 
 

A partir de les taules on es defineixen les zones per a totes les capitals de província es pot 
obtenir la classificació de la zona a estudiar. Amb aquest procediment, i atès que ens trobem a 
Barcelona, capital de província, a 128 metres sobre el nivell del mar, l'edifici serà catalogat i 
verificat per a la zona climàtica C2. 

9.2 XIGÈNCIA 
rd amb el DB HE 1, apartat 2.2.2.1, apartat 2, a les obres de reforma en les quals es 

  

 
* Demanda energètica conjunta (de calefacció i refrigeració): demanda energètica obtinguda com 
suma ponderada de la demanda energètica de calefacció (DC) i la demanda energètica de refrigeració 
(DR). S'expressa en kW·h/m2.any, considerada la superfície útil dels espais habitables de l'edifici. La 
ponderació es realitza en funció del consum d'energia primària requerit per combatre cada demanda 
energètica, sent DG = DC + 0,70·DR l'expressió que permet obtenir la demanda energètica conjunta per 
a edificis situats en territori peninsular i DG = DC + 0,85·DR per al cas de territori *extrapeninsular 
 

informativa sobre herramientas informáticas para la verificación de las exigencias del DB-
apartat 2, on est . 
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9.3 ENVOLVENT 
Tot i que el nou DB HE no estipula cap limitació directa en els tancaments per ús terciari, per 
evitar descompensacions i possibles aparicions de condensacions, la primera verificació serà la 

qüestió. 

tra

realitza la comprovació del compliment dels valors mínims de les transmitàncies tèrmiques dels 

esmentades es reprodueixen a continuació. 

Per la comprovació de les limitacions de les divisions interiors entre espais habitables i no 
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9.4 LIMITACIÓ DE CONDENSACIONS 
La limitació establerta pel DB HE1 es composa de les següents comprovacions: 
 

 Limitació de les condensacions superficials. 

 Limitació de les condensacions intersticials. 
 
Per realitzar la comprovació de les condensacions es realitzarà segons es descriu al 
“Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energia. DA DB-HE / 2 
Comprovación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los 
cerramientos”.

edificacions existents, en el c

tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més la condensació 
màxima 
en el mateix període. 
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CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL PER LES CONDENSACIONS 
 
En el cas de capitals de província, es poden agafar els valors resumits a la taula C.1 de 
Apèndix C. 

 
En el cas de les localitats que no siguin capitals de província i que disposin de registres 
climàtics contrastats, es podrà suposar que la temperatura exterior és igual a la de la capital de 
província corresponent minorada en 1ºC per cada 100 m 
localitats. La humitat relativa per aquestes localitats es calcula suposant que la seva humitat 
absoluta és igual a la de la seva capital de província.  
 

localitat qualsevol a partir de les 
dades de la seva capital de província és la següent: 
 

a) Càlcul de la pressió de saturació de la capital de província Psat en [Pa], a partir de la 
seva temperatura exterior pel mes de càlcul en [ºC], segons apartat 3.1. 
 

 
 

b) 
essent ara temperatura exterior per la localitat i el mes de càlcul en [ºC]. 
 

c) Càlcul de la humitat relativa per aquesta localitat i mes, mitjançant: 
 

 
 

localitat la 
temperatura i la humitat de la capital de província. 

 

ndix C, taula C.1, per Barcelona correspon: 

 
 

Aquestes temperatures, al tractar-
especificacions anteriors: 
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CONDICIONS DE CÀLCUL PER LES CONDENSACIONS SUPERFICIALS 
 
Pels càlculs de les condensacions superficials es compara fRsi > fRsi mínim extret de la 
següent taula: 
 

 
 

 
 

 
On: 
U és la transmitància tèrmica del tancaments, partició interior en el tancament [W/m2K] 
 
Les temperatures i higrometries interiors de càlcul considerades pels càlculs de les 
condensacions superficials són: 
 

 eratura ambient interior de 20ºC pel mes de gener i de 6,8 per 
 

  
 
 
CONDICIONS DE CÀLCUL PER LES CONDENSACIONS INTERSTICIALS 
 
Es desconeixen les dades exactes per cada mes de temperatura interior, per tant, i segons 

“Condiciones interiores para el calculo de condensaciones intersticiales” del DA 

temperatura ambient interior de 20ºC i una 
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9.5 TAULA RESUM DELS VALORS CALCULATS 

A B C D E A B C

CTE "U" 
límite

CTE "U" 
máxima

CTE "U" 
recomendado

Decret 
Ecoeficiencia

Edificio 
proyecto

fRsi 
(proyecto)

fRsi min 
(CTE)

fRsi min 
calculado

EV1 0,73 0,75 0,70 0,34 0,92 0,56 0,52
EV2 0,73 0,75 0,70 0,36 0,91 0,56 0,52
EV3 0,73 0,75 0,70 0,31 0,92 0,56 0,52
EV4 0,70 0,37 0,91 0,56 0,52
EH1 0,41 0,50 0,70 0,38 0,90 0,56 0,52

EH1-A 0,41 0,50 0,70 0,38 0,91 0,56 0,52
FJE1 0,50 0,50 0,70 0,36 0,91 0,56 0,52

Carpinterias exteriores CMV 2,50 3,10 1,60 3,30 2,40 NP NP NP NP

NP= No procede

0,36

Muros en contacto con el aire exterior 0,29

Forjado en contacto con el aire exterior

0,23Cubiertas

Tabla comparativa de valores de la envolvente considerada en la calificación energética

Exigència CTE CODI

Valores condensaciones superficiales

Cumplimiento 
CTE

Valores  "U" (W/m2-K)

 
 
 
A  t de les capes que 

 
 
A  
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PERMEABILITAT FUSTERIES EXTERIORS 
 
El valor de la permeabilitat a l'aire de les fusteries previstes en projecte es preveu igual a la classe 
4, segons es defineix en la norma UNE-EN 12207 "Finestres i portes. Permeabilitat a l'aire. 
Classificació", sent aquest valor el de la següent taula: 
 

Clasificación Permeabilidad (Per100  ) m3/(h/m2) para 100 Pa 

Clase 0 Per 100 >50 

Clase 1 50>Per 100 >27 

Clase 2 27>Per 100 >9 

Clase 3 9>Per 100 >3 

Clase 4 3>Per 100 
 

 
3 m3/(h/m2) para 100 Pa edifici. 

 

DISPOSITIUS DE PROTECCIONS SOLARS 
 

 
tèrmica, tals com les marquesines de protecció solar presents en diferents façanes de 

 
 

 
demandes de calefacció i refrigeració. 
 

 lames horitzontals exteriors presents a les obertures 
ons les dimensions de projecte. 
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9.6 PROCEDIMENT DE LA VERIFICACIÓ 

es realitza mitjançan HULC, que compleix els requisits especificats pel DB HE1 
 

9.7 ANÀLISI DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

 

edifici de referència. 
 

el programa informàtic ja esmentat, 
a través del qual es defineix l'envoltant tèrmica de l'edifici mitjançant la generació d'un model 3D al 
qual se li assignen els diferents elements constructius utilitzats. 
 

 
 

 
Imatges extretes del programa HULC 
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9.8 MODELITZACIÓ 3D 

 3D en el programa HULC, 
les següents consideracions: 
 

 
simplificat algunes zones, unint i modelant conjuntament locals amb la mateixa destinació 

 les zones de 
circulació o zones administratives.  
 

  equips de tractament i 

(fancoils). 
 

  i sales tècniques en general es consideren espais no habitables i 
estanqueïtat 2, com per exemple tots els espais de la planta soterrani 

3. 
 
De la modelització realitzada en resulten els següents espais introduïts al programa amb la finalitat 
de realitza : 
 
Nom HULC  Planta 

HULC
Planta 

Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 
(m2)

Alçada 
(m)

Ocupació 
(m2/persona)

Càrregues 
(w/m2)

Il·luminació 
(w/m2)

VEEI 
Projecte

VEEI 
CTE

 P01_E01   P01  PS3 Sales tècniques PGI_None 109,18 2,10 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0

 
 

E01 
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Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 

(m2)
Alçada 

(m)
Ocupació 

(m2/persona)
Càrregues 

(w/m2)
Il·luminació 

(w/m2)
VEEI 

Projecte
VEEI 
CTE

P02_E01 P02 PS2 Menjador Gran PGI_Eating/Drinking 55,65 2,65 5,0 5,0 7,7 1,6 6,0
P02_E02 P02 PS2 Menjador Petit PGI_Eating/Drinking 22,83 2,65 5,0 5,0 7,7 1,6 6,0
P02_E03 P02 PS2 Cuina PGI_Kitchen 30,52 2,65 15,0 100,0 7,5 1,2 4,0
P02_E05 P02 PS2 Rentat PGI_Office 35,70 2,65 10,0 8,0 4,4 1,7 8,0
P02_E06 P02 PS2 Bugaderia Màquines PGI_Store 16,38 2,65 20,0 0,0 5,2 3,4 4,0
P02_E07 P02 PS2 Bugaderia PGI_Laundry 22,88 2,65 5,0 54,0 9,1 3,7 6,0
P02_E08 P02 PS2 Bany 1 PGI_Toilet 7,80 2,65 10,0 4,5 7,0 2,6 6,0
P02_E09 P02 PS2 Pas Cuina PGI_Circulation NC 14,74 2,65 10,0 - 6,7 2,8 6,0
P02_E10 P02 PS2 Escala PGI_Circulation NC 19,09 2,65 10,0 - 6,7 4,0 6,0
P02_E11 P02 PS2 Ascensor PGI_None 5,10 2,65 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0
P02_E12 P02 PS2 Cambres congelats PGI_Store 18,00 2,65 20,0 0,0 5,2 3,1 4,0
P02_E13 P02 PS2 Accés cuina PGI_Circulation NC 5,40 2,65 10,0 - 6,7 2,0 6,0
P02_E14 P02 PS2 Rebost PGI_Store 9,00 2,65 20,0 0,0 5,2 2,1 4,0

 
 

E10 

E11 

E08 

E07 

E01 

E06 

E09 

E02 

E03 

E14 

E13 

E12 E05 
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Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 

(m2)
Alçada 

(m)
Ocupació 

(m2/persona)
Càrregues 

(w/m2)
Il·luminació 

(w/m2)
VEEI 

Projecte
VEEI 
CTE

P03_E01 P03 PS1 Gimnàs PGI_Polivalent Room 38,16 2,65 5,0 5,0 6,3 2,6 4,0
P03_E02 P03 PS1 Infermeria PGI_Medical 17,49 2,65 8,0 8,0 6,1 2,5 3,5
P03_E03 P03 PS1 Despatxos PGI_Generic Office Area 37,40 2,65 7,0 8,0 11,8 2,3 3,0
P03_E04 P03 PS1 Magatzem PGI_Store 15,95 2,65 20,0 0,0 5,2 2,3 4,0
P03_E05 P03 PS1 Banys PGI_Toilet 15,37 2,65 10,0 4,5 7,0 3,3 6,0
P03_E06 P03 PS1 Vestidor PGI_Changing Room 29,38 2,65 7,0 2,0 5,7 2,3 4,0
P03_E07 P03 PS1 Perruquería PGI_Medical 15,41 2,65 8,0 8,0 6,1 1,1 4,0
P03_E08 P03 PS1 Banys 2 PGI_Toilet 10,58 2,65 10,0 4,5 7,0 1,1 6,0
P03_E09 P03 PS1 Podòleg PGI_Medical 4,05 2,65 8,0 8,0 6,1 2,1 3,5
P03_E10 P03 PS1 Passadís PGI_Circulation NC 22,71 2,65 10,0 - 6,7 1,7 6,0
P03_E11 P03 PS1 Escales PGI_Circulation NC 19,09 2,65 10,0 - 6,7 4,0 6,0
P03_E12 P03 PS1 Ascensor PGI_None 5,10 2,65 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0

 
 

E11 

E12 

E09 

E07 

E08 

E01 E02 

E10 

E06 

E05 

E03 

E04 
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Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 

(m2)
Alçada 

(m)
Ocupació 

(m2/persona)
Càrregues 

(w/m2)
Il·luminació 

(w/m2)
VEEI 

Projecte
VEEI 
CTE

P04_E01 P04 PB Sala 2 PGI_Study Room 55,65 2,65 5,0 15,0 8,7 3,0 6,0
P04_E02 P04 PB Sala 1 PGI_Study Room 36,30 2,65 5,0 15,0 8,7 3,9 6,0
P04_E03 P04 PB Recepció PGI_Generic Office Area 9,90 2,65 7,0 8,0 11,8 3,3 3,0
P04_E04 P04 PB Taller 1 PGI_Polivalent Room 35,20 2,65 5,0 5,0 6,3 2,1 4,0
P04_E05 P04 PB Taller 2 PGI_Polivalent Room 18,15 2,65 5,0 5,0 6,3 2,1 4,0
P04_E06 P04 PB Vestíbul PGI_Circulation NC 16,38 2,65 10,0 - 6,7 2,4 6,0
P04_E07 P04 PB Treb. Social PGI_Generic Office Area 10,58 2,65 7,0 8,0 11,8 2,9 3,0
P04_E08 P04 PB Banys PGI_Toilet 14,10 2,65 10,0 4,5 7,0 2,9 6,0
P04_E09 P04 PB Passadís PGI_Circulation NC 10,24 2,65 10,0 - 6,7 3,2 6,0
P04_E10 P04 PB Escales PGI_Circulation NC 19,09 2,65 10,0 - 6,7 4,0 6,0
P04_E11 P04 PB Ascensor PGI_None 5,10 2,65 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0

 
 

E10 

E11 

E08 

E07 

E09 

E01 

E03 E02 

E04 

E05 

E06 
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Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 

(m2)
Alçada 

(m)
Ocupació 

(m2/persona)
Càrregues 

(w/m2)
Il·luminació 

(w/m2)
VEEI 

Projecte
VEEI 
CTE

P05_E01 P05 P1 Dormitori 1 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E02 P05 P1 Dormitori 2 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E03 P05 P1 Dormitori 3 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E04 P05 P1 Dormitori 4 PGI_Bedroom Double 24,48 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E05 P05 P1 Dormitori 5 PGI_Bedroom Double 8,74 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E06 P05 P1 Dormitori 6 PGI_Bedroom Single 8,75 2,65 8,8 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E07 P05 P1 Dormitori 7 PGI_Bedroom Single 9,08 2,65 8,8 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E08 P05 P1 Dormitori 8 PGI_Bedroom Single 11,14 2,65 8,8 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E09 P05 P1 Dormitori 10 PGI_Bedroom Double 26,26 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E10 P05 P1 Dormitori 9 PGI_Bedroom Single 23,23 2,65 8,8 7,5 6,7 2,5 10,0
P05_E11 P05 P1 Passadís PGI_Circulation NC 27,49 2,65 10,0 - 6,7 3,0 6,0
P05_E12 P05 P1 Banys PGI_Toilet 5,85 2,65 10,0 4,5 7,0 3,4 4,0
P05_E13 P05 P1 Pas PGI_Circulation NC 5,84 2,65 10,0 - 6,7 4,3 6,0
P05_E14 P05 P1 Escala PGI_Circulation NC 19,09 2,65 10,0 - 6,7 4,0 6,0
P05_E15 P05 P1 Ascensor PGI_None 5,10 2,65 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0
P05_E16 P05 P1 Sala d'estar PGI_Study Room 17,36 2,65 5,0 15,0 8,7 2,3 6,0
P05_E17 P05 P1 Dormitori 11 PGI_Bedroom Double 16,66 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0

 
 

E14 

E15 

E12 

E01 E02 E03 E04 

E11 

E08 E07 E06 E05 

E09 

E13 

E10 

E16 E17 
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Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 

(m2)
Alçada 

(m)
Ocupació 

(m2/persona)
Càrregues 

(w/m2)
Il·luminació 

(w/m2)
VEEI 

Projecte
VEEI 
CTE

P06_E01 P06 P2 Dormitori 1 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E02 P06 P2 Dormitori 2 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E03 P06 P2 Dormitori 3 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E04 P06 P2 Dormitori 4 PGI_Bedroom Double 24,48 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E05 P06 P2 Dormitori 5 PGI_Bedroom Double 8,74 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E06 P06 P2 Dormitori 6 PGI_Bedroom Single 8,75 2,65 8,8 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E07 P06 P2 Dormitori 7 PGI_Bedroom Single 9,08 2,65 8,8 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E08 P06 P2 Dormitori 8 PGI_Bedroom Single 11,14 2,65 8,8 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E09 P06 P2 Dormitori 10 PGI_Bedroom Double 26,26 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E10 P06 P2 Dormitori 9 PGI_Bedroom Double 23,23 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P06_E11 P06 P2 Passadis PGI_Circulation NC 27,49 2,65 10,0 - 6,7 3,0 6,0
P06_E12 P06 P2 Bany PGI_Toilet 5,85 2,65 10,0 4,5 7,0 3,4 6,0
P06_E13 P06 P2 Pas PGI_Circulation NC 5,84 2,65 10,0 - 6,7 4,3 6,0
P06_E14 P06 P2 Escala PGI_Circulation NC 19,09 2,65 10,0 - 6,7 4,0 6,0
P06_E15 P06 P2 Ascensor PGI_None 5,10 2,65 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0
P06_E16 P06 P2 Sala d'estar PGI_Study Room 34,02 2,65 5,0 15,0 8,7 2,6 6,0

 
 

E14 E01 E02 E03 E04 

E11 

E08 E07 E06 E05 

E15 

E13 

E10 

E12 

E09 

E16 
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Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 

(m2)
Alçada 

(m)
Ocupació 

(m2/persona)
Càrregues 

(w/m2)
Il·luminació 

(w/m2)
VEEI 

Projecte
VEEI 
CTE

P07_E01 P07 P3 Dormitori 1 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P07_E02 P07 P3 Dormitori 2 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P07_E03 P07 P3 Dormitori 3 PGI_Bedroom Double 18,55 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P07_E04 P07 P3 Dormitori 4 PGI_Bedroom Double 16,38 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P07_E06 P07 P3 Dormitori 5 PGI_Bedroom Double 16,70 2,65 9,3 7,5 6,7 2,5 10,0
P07_E07 P07 P3 Banys PGI_Toilet 16,59 2,65 10,0 4,5 7,0 3,2 6,0
P07_E08 P07 P3 Passadís PGI_Circulation NC 13,13 2,65 10,0 - 6,7 3,0 6,0
P07_E09 P07 P3 Pas PGI_Circulation NC 3,84 2,65 10,0 - 6,7 2,6 6,0
P07_E10 P07 P3 Escala PGI_Circulation NC 19,09 2,65 10,0 - 6,7 4,0 6,0
P07_E11 P07 P3 Ascensor PGI_None 5,10 2,65 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0

 
 
Nom HULC  Planta 

HULC
Planta 

Projecte Nom projecte Ús HULC Àrea 
(m2)

Alçada 
(m)

Ocupació 
(m2/persona)

Càrregues 
(w/m2)

Il·luminació 
(w/m2)

VEEI 
Projecte

VEEI 
CTE

P08_E01 P08 P4 Escala PGI_None 19,09 2,65 1000,0 0,0 0,0 4,0 4,0

 
 
 
 
 

E10 

E01 E02 E03 

E08 

E11 
E09 

E07 E04 E06 

E01 
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9.9 RESULTATS DB HE1. EINA HULC 

El càlcul conclou amb el següent resultat : 
 

 
 

  
 
A l   
LIDER/CALENER (HULC).  
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9. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL PROJECTE 

Per obtenir la qualificació energètica 
Real Decret 235/2013 de certificació energètica determina. En el present projecte, al tractar-se 

 i per les característiques de les instal·lacions
mitjançant l pció general de qualificació Calener GT. 

10.1  MODELITZACIÓ 3D 

A partir del model creat amb ina HULC per a la verificació de la limitació de la demanda 
de manera que les 

consideracions en la seva modelització són les mateixes que les descrites pel programa HULC. 
 

 
Imatge extreta del programa  Calener GT 

10.2  HORARIS I PERFILS DEFINITS 

Es consid
continuació. 
 

ús al què es destina cada .  
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01 PGI_Generic Office Area Administració i despatxos - Off 21 7.00 to 21.00 - Off 24 7.00 to 21.00
02 PGI_Medical Sales atenció, perruqueria i podòleg - Off 21 7.00 to 21.00 - Off 24 7.00 to 21.00
03 PGI_Office Control office i recepció 18 21.00 to 9.00 21 9.00 to 21.00 26 21.00 to 9.00 24 9.00 to 21.00
04 PGI_Circulation NC Circulacions no climatitzades - - - - - - - -
05 PGI_Changing Room Vestidors - Off 21 7.00 to 21.00 - Off 24 7.00 to 21.00
06 PGI_Laundry Bugaderia - Off 21 7.00 to 21.00 - Off 24 7.00 to 21.00
07 PGI_Bedroom Single Habitacions 18 21.00 to 9.00 21 9.00 to 21.00 26 21.00 to 9.00 24 9.00 to 21.00
08 PGI_Bedroom Double Habitación doble 18 21.00 to 9.00 21 9.00 to 21.00 26 21.00 to 9.00 24 9.00 to 21.00
09 PGI_Eating/Drinking Menjador 18 21.00 to 9.00 21 9.00 to 21.00 26 21.00 to 9.00 24 9.00 to 21.00
10 PGI_Study Room Sales d'estar 18 21.00 to 9.00 21 9.00 to 21.00 26 21.00 to 9.00 24 9.00 to 21.00
11 PGI_Polivalent Room Gimnàs i tallers - Off 21 9.00 to 21.00 - Off 24 9.00 to 21.00
12 PGI_Store Magatzems no climatitzats - - - - - - - -
13 PGI_Kitchen Cuina - Off 21 7.00 to 23.00 - Off 24 7.00 to 23.00
14 PGI_Toilet Banys - - - - - - - -
15 PGI_None Sales tècniques i espais no - - - - - - - -

Nº 
perfil Nom perfil HULC Espais

Co
ns

ig
ne

s Temp. Consigna calefacció (ºC) Temp. Consigna refrigeració (ºC)

Secundaria Principal Secundaria Principal

 
 

Ocupació Equips Il·luminació Ventilació

m2/persona Sensible Latent (W/m2) (W/m2) l/s persona

01 PGI_Generic Office Area Administració i despatxos 7,0 75 50 8,0 11,79 12,5
02 PGI_Medical Sales atenció, perruqueria i podòleg 8,0 75 50 8,0 6,09 12,5
03 PGI_Office Control office i recepció 10,0 75 50 8,0 4,37 12,5
04 PGI_Circulation NC Circulacions no climatitzades 10,0 75 50 - 6,67 -
05 PGI_Changing Room Vestidors 7,0 75 50 2,0 5,72 12,5
06 PGI_Laundry Bugaderia 5,0 75 50 54,0 9,13 8,0
07 PGI_Bedroom Single Habitacions 8,8 75 50 7,5 6,69 12,5
08 PGI_Bedroom Double Habitación doble 9,3 75 50 7,5 6,69 12,5
09 PGI_Eating/Drinking Menjador 5,0 75 50 5 7,68 12,5
10 PGI_Study Room Sales d'estar 5,0 75 50 15,0 8,68 12,5
11 PGI_Polivalent Room Gimnàs i tallers 5,0 75 50 5,0 6,34 12,5
12 PGI_Store Magatzems no climatitzats 20,0 75 50 0,0 5,19 -
13 PGI_Kitchen Cuina 15,0 75 50 100,0 7,52 -
14 PGI_Toilet Banys 10,0 75 50 4,5 7,04 -
15 PGI_None Sales tècniques i espais no 1000,0 - - 0,00 0,00 -

Nº 
perfil Nom perfil HULC Espais

Cà
rr

eg
ue

s Taxa metabòlica 
(W/persona)

 
 

Ocupació Equips Il·luminació

01 PGI_Generic Office Area Administració i despatxos H01 PGI_OpenOff_Occ PGI_OpenOff_Equip PGI_OpenOff_Equip
02 PGI_Medical Sales atenció, perruqueria i podòleg H01 PGI_OpenOff_Occ PGI_OpenOff_Equip PGI_OpenOff_Equip
03 PGI_Office Control office i recepció H02 PGI_Circulation_Occ PGI_Circulation_Equip PGI_Circulation_Equip
04 PGI_Circulation NC Circulacions no climatitzades H02 PGI_Circulation_Occ PGI_Circulation_Equip PGI_Circulation_Equip
05 PGI_Changing Room Vestidors H03 PGI_Gym_Occ PGI_Gym_Equip PGI_Gym_Equip
06 PGI_Laundry Bugaderia H03 PGI_Gym_Occ PGI_Gym_Equip PGI_Gym_Equip
07 PGI_Bedroom Single Habitacions H04 PGI_Bedroom_Occ PGI_Bedroom_Equip PGI_Bedroom_Light
08 PGI_Bedroom Double Habitación doble H04 PGI_Bedroom_Occ PGI_Bedroom_Equip PGI_Bedroom_Light
09 PGI_Eating/Drinking Menjador H05 PGI_EatDrink_Occ PGI_EatDrink_Equip PGI_EatDrink_Light
10 PGI_Study Room Sales d'estar H06 PGI_Study_Occ PGI_Study_Equip PGI_Study_Equip
11 PGI_Polivalent Room Gimnàs i tallers H03 PGI_Gym_Occ PGI_Gym_Equip PGI_Gym_Equip
12 PGI_Store Magatzems no climatitzats H07 PGI_Store_Occ PGI_Store_Equip PGI_Store_Equip
13 PGI_Kitchen Cuina H05 PGI_EatDrink_Occ PGI_EatDrink_Equip PGI_EatDrink_Light
14 PGI_Toilet Banys H06 PGI_Study_Occ PGI_Study_Equip PGI_Study_Equip
15 PGI_None Sales tècniques i espais no - Off Off Off

ID
 H

or
ar

is Horaris
Nº 

perfil Nom perfil HULC Espais
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ID Horari
H01

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

CÀRREGUES PER EQUIPS I IL·LUMINACIÓ

HORARI PERFIL D'ACTIVITAT PER CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
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ID Horari
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CONDICIONS D'OCUPACIÓ

CÀRREGUES PER EQUIPS I IL·LUMINACIÓ

HORARI PERFIL D'ACTIVITAT PER CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

ACTIVITAT Vestíbuls i zones de circulació
Nº Perfil Software de càlcul 03-04
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ID Horari
H03

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

CÀRREGUES PER EQUIPS I IL·LUMINACIÓ

HORARI PERFIL D'ACTIVITAT PER CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

ACTIVITAT Vestidors, bugaderia, gimnàs i tallers
Nº Perfil Software de càlcul 05-06-11
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CONDICIONS D'OCUPACIÓ

CÀRREGUES PER EQUIPS I IL·LUMINACIÓ
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ID Horari
H04

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

CÀRREGUES PER EQUIPS

CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

HORARI PERFIL D'ACTIVITAT PER CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

ACTIVITAT Habitacions
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ID Horari
H05

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

CÀRREGUES PER EQUIPS

CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ
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ID Horari
H07

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

CÀRREGUES PER EQUIPS I IL·LUMINACIÓ

HORARI PERFIL D'ACTIVITAT PER CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
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10.3  SISTEMES ACTIUS DE L

ici ob

 
Per la instal·lació 

condensació de gas natural. 
 

  
 

unitats de recuperació de calor. 
 
No es preveu la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. 
 

10.4  MODELITZACIÓ DELS SISTEMES EN CALENER GT 

Donat que el sistema projectat conté duplicitat de sistemes en diversos espais i que el 
programa Calener GT té la limitació de només poder modelar un sistema per espai, el modelat 

manera que es simulin les mateixes característiques i prestacions.  
El modelat escollit serà el següent: 
 

 

per simular les potències dels radiadors de calefacció. 
 

 Autónomos caudal variable per simular, tant la climatitzadora 
 

  
  per simular els espais que no 

igua calenta per la 
calefacció. 

 
Les característiques dels equips i unitats terminals es descriuen als següents apartats. 
  

10.5  CIRCUITS 

Es modelen els següents circuïts: 

Nom Tipus de circuït Salt tèrmic ºC Subtipus Calener Temp. Consigna (ºC)
C-AC Agua caliente 15 Primario 75

C-ACS ACS 15 Primario 60

Circuïts de climatització
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10.6  BOMBES 

Es creen grups de bombeig per cada circuït. La relació de bombes i les seves característiques 
principals són: 

Nom Cabal (l/h) Alçada (m) Tipus de bomba

BC-01 13.774 10,0 Caudal constant

Bombes

 

10.7  SISTEMES DE PRODUCCIÓ 

Equip de calefacció 

Nom Tipus Potència nominal 
(KW) Rendiment nominal

C-01 Caldera condensació 240 0,98

Equip calefacció

 
 
Equip ACS 

Nom Tipus Potència nominal 
(KW) Rendiment nominal Volum dipòsit (l)

CALD-ACS Caldera condensació 240,00 0,98 1500

Equip producció ACS

 
 
Es disposa de la instal·lació de 12 col·lectors solars tèrmics, per una cobertura del 79% 

 

10.8 SUBSISTEMES SECUNDARIS 

Les característiques de les unitats interiors, la unitat VRV exterior, els radiadors, la 

taules: 
 

Nom Calor (Kw) Fred total 
(Kw)

Fred sensible 
(Kw)

Cabal (m3/h) Potència 
ventilador 

Factor 
transport 

Marca Model

UI-01 2,50 2,20 1,70 420 49 0,117 DAIKIN FXLQ20P
UI-02 3,20 2,80 2,10 420 49 0,117 DAIKIN FXLQ25P
UI-03 5,00 4,50 3,10 660 90 0,136 DAIKIN FXLQ40P
UI-04 6,30 5,60 3,90 840 110 0,131 DAIKIN FXLQ50P
UI-05 8,00 7,10 4,90 960 110 0,115 DAIKIN FXLQ63P
UI-06 8,00 7,10 5,20 1080 118 0,109 DAIKIN FXFQ50A

Unitats interiors

 
 

Nom Calor 
(Kw)

Fred total 
(Kw)

Fred 
sensible 

(Kw)

Cabal 
(m3/h)

Factor 
transport 
(w/m3/h)

COP EER Marca Model 

UE-1 69,0 61,5 46,13 21600 0,764 4,18 3,77 DAIKIN RXYQ22T

Unitats exteriors
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Nom Marca Model Nº elements Potència (Kw)
Radiador 1 ROCA AV 1800 12 2,844
Radiador 2 ROCA DUBAL 70 6 0,741
Radiador 3 ROCA DUBAL 70 8 0,988
Radiador 4 ROCA DUBAL 70 10 1,235
Radiador 5 ROCA DUBAL 70 12 1,482
Radiador 6 ROCA DUBAL 70 14 1,729
Radiador 7 ROCA DUBAL 70 16 1,976
Radiador 8 ROCA P-800 0,635

Radiadors

 
 

Nom Calor 
(Kw)

Fred 
Total 
(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
impulsió 
(m3/h)

Potència 
ventilador 
impulsió 

(KW)

Potència 
ventilador 

retorn 
(KW)

Marca Model

Factor 
transport 
impulsió 
(w/m3/h)

Factor 
transport 

retorn 
(w/m3/h)

Recuperador 
de calor % 

Free-
cooling

CLAP-01 - - - 2925 0,91 0,83 AIRLAN FMA 036 0,31 0,25 77 Si
CL-02 - - - 900 0,30 0,30 S&P CADB-N-D 08CH 0,33 0,33 80 Si
CL-03 - - - 490 0,29 0,29 S&P CADB-N-D 05CH 0,59 0,59 80 Si
CL-04 - - - 490 0,29 0,29 S&P CADB-N-D 05CH 0,59 0,59 80 Si
CL-05 - - - 900 0,30 0,30 S&P CADB-N-D 08CH 0,33 0,33 80 Si
CL-06 - - - 490 0,29 0,29 S&P CADB-N-D 05CH 0,59 0,59 80 Si

Climatitzadores

 
 
La relació de potències de les unitats interiors in
a les taules següents: 
 

Nom HULC Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC Àrea (m2) Calor 

(Kw)
Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Potència 
ventilador 

(w)

Sistema 
refrigeració

Sistema 
calefacció

P02_E01 P02 PS2 Menjador Gran PGI_Eating/Drinking 55,65 5,19 14,2 9,8 1920 0,220 UE-01 RAD
P02_E02 P02 PS2 Menjador Petit PGI_Eating/Drinking 22,83 2,47 5,6 3,9 840 0,110 UE-01 RAD
P02_E07 P02 PS2 Bugaderia PGI_Laundry 22,88 1,73 4,5 3,1 660 0,090 UE-01 RAD  

 

Nom HULC Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC Àrea (m2) Calor 

(Kw)
Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Potència 
ventilador 

(w)

Sistema 
refrigeració

Sistema 
calefacció

P03_E01 P03 PS1 Gimnàs PGI_Polivalent Room 38,16 3,95 11,2 7,8 1680 0,220 UE-01 RAD
P03_E02 P03 PS1 Infermeria PGI_Medical 17,49 1,73 2,8 2,1 420 0,049 UE-01 RAD
P03_E03 P03 PS1 Despatxos PGI_Generic Office Area 37,40 2,96 5,6 4,2 840 0,098 UE-01 RAD
P03_E07 P03 PS1 Perruquería PGI_Medical 15,41 1,24 2,2 1,7 420 0,049 UE-01 RAD
P03_E09 P03 PS1 Podòleg PGI_Medical 4,05 0,99 2,2 1,7 420 0,049 UE-01 RAD  

 

Nom HULC Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC Àrea (m2) Calor 

(Kw)
Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Potència 
ventilador 

(w)

Sistema 
refrigeració

Sistema 
calefacció

P04_E01 P04 PB Sala 2 PGI_Study Room 55,65 8,53 0,0 0,0 0 - - RAD
P04_E02 P04 PB Sala 1 PGI_Study Room 36,30 2,47 0,0 0,0 0 - - RAD
P04_E03 P04 PB Recepció PGI_Generic Office Area 9,90 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P04_E04 P04 PB Taller 1 PGI_Polivalent Room 35,20 2,47 0,0 0,0 0 - - RAD
P04_E05 P04 PB Taller 2 PGI_Polivalent Room 18,15 1,98 0,0 0,0 0 - - RAD
P04_E07 P04 PB Treb. Social PGI_Generic Office Area 10,58 1,24 0,0 0,0 0 - - RAD  
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Nom HULC Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC Àrea (m2) Calor 

(Kw)
Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Potència 
ventilador 

(w)

Sistema 
refrigeració

Sistema 
calefacció

P05_E01 P05 P1 Dormitori 1 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E02 P05 P1 Dormitori 2 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E03 P05 P1 Dormitori 3 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E04 P05 P1 Dormitori 4 PGI_Bedroom Double 24,48 1,73 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E05 P05 P1 Dormitori 5 PGI_Bedroom Double 8,74 1,24 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E06 P05 P1 Dormitori 6 PGI_Bedroom Single 8,75 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E07 P05 P1 Dormitori 7 PGI_Bedroom Single 9,08 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E08 P05 P1 Dormitori 8 PGI_Bedroom Single 11,14 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E09 P05 P1 Dormitori 10 PGI_Bedroom Double 26,26 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E10 P05 P1 Dormitori 9 PGI_Bedroom Single 23,23 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD
P05_E16 P05 P1 Sala d'estar PGI_Study Room 17,36 3,71 7,1 4,9 960 0,110 UE-01 RAD
P05_E17 P05 P1 Dormitori 11 PGI_Bedroom Double 16,66 1,73 7,1 4,9 960 0,110 UE-01 RAD  

 

Nom HULC Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC Àrea (m2) Calor 

(Kw)
Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Potència 
ventilador 

(w)

Sistema 
refrigeració

Sistema 
calefacció

P06_E01 P06 P2 Dormitori 1 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E02 P06 P2 Dormitori 2 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E03 P06 P2 Dormitori 3 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E04 P06 P2 Dormitori 4 PGI_Bedroom Double 24,48 1,73 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E05 P06 P2 Dormitori 5 PGI_Bedroom Double 8,74 1,24 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E06 P06 P2 Dormitori 6 PGI_Bedroom Single 8,75 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E07 P06 P2 Dormitori 7 PGI_Bedroom Single 9,08 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E08 P06 P2 Dormitori 8 PGI_Bedroom Single 11,14 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E09 P06 P2 Dormitori 10 PGI_Bedroom Double 26,26 1,73 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E10 P06 P2 Dormitori 9 PGI_Bedroom Double 23,23 1,73 0,0 0,0 0 - - RAD
P06_E16 P06 P2 Sala d'estar PGI_Study Room 34,02 4,94 14,2 10,4 2160 0,236 UE-01 RAD  

 

Nom HULC Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC Àrea (m2) Calor 

(Kw)
Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Potència 
ventilador 

(w)

Sistema 
refrigeració

Sistema 
calefacció

P07_E01 P07 P3 Dormitori 1 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P07_E02 P07 P3 Dormitori 2 PGI_Bedroom Double 18,55 1,48 0,0 0,0 0 - - RAD
P07_E03 P07 P3 Dormitori 3 PGI_Bedroom Double 18,55 1,73 0,0 0,0 0 - - RAD
P07_E04 P07 P3 Dormitori 4 PGI_Bedroom Double 16,38 1,24 0,0 0,0 0 - - RAD
P07_E06 P07 P3 Dormitori 5 PGI_Bedroom Double 16,70 0,99 0,0 0,0 0 - - RAD  
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10.9  LUMINACIÓ 

càlcul basat en les exigències del DB HE3 que es descriuen a continuació. 
 
Criteris de disseny 
 

 
 

 Intensitat lluminosa uniforme. 
 

 Aconseguir el nivell amb la potència més baixa possible. 
 

 Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 
 
 

 

da 100 lux mitjançant la 
següent expressió: 
 

 
 

Essent: 
 
P  
 
S la superficie il·luminada [m2]; 
 
Em la il·luminància mitjana horitzontal mantinguda [lux] 
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Els valors conside . 
Aquests valors provenen dels valors considerats en el projecte executiu per a cada espai i 

apartat.  
 

 
La potència instal·lada en il·luminació, tenint en compte la potència de les lluminàries i els 
equips auxiliars, no superarà els valors especificats a la taula 2.2. 
 

   
 
La potència instal·lada corresponent a il·luminació és de 7,06 W/m2 < 12 W/m2 exigits per 

, per tant, compleix amb aquesta exigència. 
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10.
Per mantenir el compliment de la normativa HE1 i la qualificació energètica obtinguda, 

n a 
continuació o millorar-les. 

1. Aïllaments SATE de 
cm de gruix i conductivitat tèrmica 0,036 W/mK. 

2. Aïllaments de cobertes planes a base de XPS Poliestiré Expandit de 6 cm de gruix i 
conductivitat tèrmica 0,034 W/mK. 

3. Aïllament  cm 
de gruix i conductivitat tèrmica 0,036 W/mK. 

4. Envidraments amb les següents característiques: 

Nom  (W/m²K)  Factor solar (g) Transmissió lluminosa (Tl)
33.1-12Air-5 1,60 0,75 0,78

33.1-12Air-44.1 1,60 0,75 0,78
55.1-12Air-44.1 1,60 0,75 0,78

Característiques vidres

 
*És molt important respectar tant el valor “U” com el valor “g”.

5. 
 

Nom  U (W/m²K)  Permeabilitat 
m³/hm² a 100Pa 

COR 60 HO 3,60 0,58

Característiques marc

 
 

6. 
tèrmiques.  

7. Consideració de proteccions solars del tipus lames horitzontals exteriors i cortines en els 
llocs previstos en fase de projecte.  

8. Seguir les especificacions dels equips definides en el projecte, apartat 10.5 i posteriors 
del present informe. 
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11. RESULTATS AMB CALENER 

 
 

 

 
 

Qualificació parcial de la demanda energètica de calefacció i refrigeració: 

 

  amb la reglamentació que li es de compliment i obté una qualificació energètica A
en emissions de CO2 i A .

 
 

que verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda pel projecte i que condueix a 
cte. 
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12. ANNEX I : DESGLOSSAT DE TANCAMENTS I ANÁLISI DE CONDENSACIONS 
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-EN ISO 13788 que determina: 
 

 El risc de condensació intersticial degut a la difusió d  
 

 

 
 
Crit  
 

que es poden resumir: 
 

  
 

 ensacions i temperatures negatives, ja que 
comporta el risc de formació de gel en alguna capa.  

 
 La quantitat de condensació acumulada al llarg del temps ha de ser reduïda per tal de 

no provocar una merma significativa a les seves prestacions tèrmiques o que suposin 

valor límit 500 g/m2 com a màxim acceptable.  
 

 La quantitat de vapor condensat ha de ser susceptible a ser evaporat en els períodes 
menys rigorosos de forma que al final del cicle anual el tancament no acumuli humitat 
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Es parteix del la informació facilitada e 
 A continuació es descriuen les 

composicions dels tancaments  
 
FAÇANES 
TIPO CERRAMIENTO MURS EN CONTACTE AMB L'AIRE EXTERIOR EV1

Descripción
Localización

0 Rse Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,000 0,04 0,000 7,7 761 1054
1 Enlucidos, yesos y Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 10 0,20 7,8 799 1060
2 Aislantes MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,036 0,080 2,222 1 0,08 17,2 814 1958
3 Enlucidos, yesos y Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 10 0,20 17,3 853 1968
4 Fábricas Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,435 0,110 0,253 10 1,10 18,3 1063 2104
5 Fábricas Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,435 0,110 0,253 10 1,10 19,4 1274 2249
6 Enlucidos, yesos y Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 0,010 0,018 6 0,06 19,5 1285 2259
0 Rsi Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,380 0,13 0,000 20,0 1285 2337

Cumplimiento HE1 2,956 2,74
Umlim 0,73 Cumple 0,338
Umax 0,75 Cumple 0,338

Ca
pa Grupo material Descripción 

Façana exteror SATE amb tancament de fàbrica
Solución general de fachada exterior

Pn 
(Pa)

Psat 
(Pa)Sd (m) ºC

 U total

CODIGO proyecto

R.T 
(m²k/w)(W/mK) e (m)

Total

Distribución de presiones de vapor y temperaturas del cerramiento

 
 

TIPO CERRAMIENTO MURS EN CONTACTE AMB L'AIRE EXTERIOR EV2
Descripción
Localización

0 Rse Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,000 0,04 0,000 7,8 761 1055

1 Enlucidos, yesos y 
morteros

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 10 0,20 7,9 817 1061

2 Aislantes MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,036 0,080 2,222 1 0,08 17,9 840 2048

3 Enlucidos, yesos y 
morteros

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 10 0,20 18,0 896 2059

3 Fábricas 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,543 0,130 0,239 10 1,30 19,1 1263 2203
5 Enlucidos, yesos y morteros Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 0,020 0,080 4 0,08 19,4 1285 2253
0 Rsi Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,285 0,13 0,000 20,0 1285 2337

Cumplimiento HE1 2,751 1,86
Umlim 0,73 Cumple 0,363
Umax 0,75 Cumple 0,363

Ca
pa Grupo material Descripción Psat 

(Pa)

Façana exterior SATE amb tancament de fàbrica
Solució general de façana en zona ampliada de l'edifici

Sd (m) ºC
Pn 

(Pa)(W/mK) e (m) R.T 
(m²k/w)

CODIGO proyecto

 R total

 U total

Distribución de presiones de vapor y temperaturas del cerramiento
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TIPO CERRAMIENTO MURS EN CONTACTE AMB L'AIRE EXTERIOR EV3
Descripción
Localización

0 Rse Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,000 0,04 0,000 7,7 761 1053
1 Enlucidos, yesos y morterosMortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 1,E+01 2,E-01 7,8 788 1059
2 Aislantes MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,036 0,080 2,222 1 0,08 16,4 799 1866
3 Enlucidos, yesos y morterosMortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 10 0,20 16,5 826 1875
4 Fábricas Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,435 0,110 0,253 10 1,10 17,5 977 1995
5 Fábricas Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,435 0,110 0,253 10 1,10 18,4 1127 2122
6 Fábricas Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,435 0,110 0,253 10 1,10 19,4 1277 2256
7 Enlucidos, yesos y morterosEnlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 0,010 0,018 6 0,06 19,5 1285 2265
0 Rsi Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,486 0,13 0,000 20,0 1285 2337

Cumplimiento HE1 3,209 4,E+00
Umlim 0,73 Cumple 0,312
Umax 0,75 Cumple 0,312

Ca
pa Grupo material Descripción (W/mK) e (m)

 R total

Façana de SATE amb tancament de fàbrica 
Solució general de façana en zones amples

ºC
Pn 

(Pa)
Psat 
(Pa)

 U total

R.T 
(m²k/w) Sd (m)

CODIGO proyecto

Distribución de presiones de vapor y temperaturas del cerramiento

 
 

TIPO CERRAMIENTO MURS EN CONTACTE AMB L'AIRE EXTERIOR EV4
Descripción
Localización

0 Rse Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,000 0,04 0,000 7,8 761 1055
1 Enlucidos, yesos y morterosMortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 10 0,20 7,9 818 1062
2 Aislantes MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,036 0,080 2,222 1 0,08 18,1 840 2079
3 Enlucidos, yesos y morterosMortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,020 0,020 10 0,20 18,2 897 2091
4 Fábricas 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,543 0,130 0,239 10 1,30 19,3 1268 2240
6 Enlucidos, yesos y morterosEnlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 0,010 0,018 6 0,06 19,4 1285 2251
0 Rsi Cerramientos verticales, flujo horizontal 0,260 0,13 0,000 20,0 1285 2337

Cumplimiento HE1 2,689 1,84
Umlim 0,73 Cumple 0,372
Umax 0,75 Cumple 0,372

Sd (m)

Solució general de façana més lleugera

(W/mK) e (m)

CODIGO proyecto
Façana SATE amb tancament de fàbrica

ºC
Pn 

(Pa)
Psat 
(Pa)

R.T 
(m²k/w)

 U total

Ca
pa Grupo material Descripción 

 R total

Distribución de presiones de vapor y temperaturas del cerramiento
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COBERTES 
TIPO CERRAMIENTO COBERTES EH1

Descripción
Localización

0 Rse 0,000 0,04 0,00 7,8 761 1055
1 Cerámicos Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 0,010 0,01 30 0,30 7,8 776 1059
2 Enlucidos, yesos y morterosMortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,040 0,04 10 0,40 8,0 796 1073
3 Aislantes XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[ 0,034 0,060 1,76 100 6,00 16,4 1103 1860
4 Hormigones Hormigón con áridos ligeros d 900 0,270 0,100 0,37 10 1,00 18,1 1154 2078
5 Forjados y losas FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 0,250 0,28 10 2,50 19,4 1282 2258
6 Enlucidos, yesos y morterosEnlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 0,010 0,02 6 0,06 19,5 1285 2269
0 Rsi 1,120 0,10 0,000 0,00 20,0 1285 2337

Cumplimiento HE1 2,623 1,E+01
Uclim 0,41 Cumple 0,381
Ucmax 0,50 Cumple 0,381

Coberta plana transitable
Solució general de coberta de P2

Pn 
(Pa)

Psat 
(Pa)Sd (m) ºC(W/mK) e (m) R.T 

(m²k/w)

CODIGO proyecto

 U total

Grupo material Descripción 

Ca
pa

 R total

Distribución de presiones de vapor y temperaturas del cerramiento

 
 

TIPO CERRAMIENTO COBERTES EH1-A
Descripción
Localización

0 Rse 0,000 0,04 0,00 7,8 761 1055
1 Cerámicos Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 0,010 0,01 30 0,30 7,8 767 1059
2 Enlucidos, yesos y morterosMortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,040 0,04 10 0,40 8,0 776 1072
3 Aislantes XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[ 0,034 0,060 1,76 100 6,00 16,3 908 1848
4 Hormigones Hormigón con áridos ligeros d 900 0,270 0,100 0,37 10 1,00 18,0 930 2063
5 Hormigones Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,200 0,09 80 16,00 18,4 1282 2116
6 Cámaras de aire Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,160 0,050 0,16 1 0,05 19,2 1284 2218
7 Enlucidos, yesos y morterosPlaca de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 0,020 0,08 4 0,08 19,5 1285 2270
0 Rsi 0,480 0,10 0,00 20,0 1285 2337

Cumplimiento HE1 2,652 23,8
Uclim 0,41 Cumple 0,377
Ucmax 0,50 Cumple 0,377

CODIGO proyecto

e (m) R.T 
(m²k/w)

 R total

 U total

Ca
pa Grupo material Descripción (W/mK)

Coberta invertida i transitable
Solució general de coberta en la zona ampliada de P2

Sd (m) ºC
Pn 

(Pa)
Psat 
(Pa)
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FORJAT EXTERIOR 
TIPO CERRAMIENTO FORJATS EN CONTACTE AMB L'AIRE EXTERIOR FJE1

Descripción
Localización

0 Rse Cerramientos int horiz., flujo descendente 0,17 0,00 8,3 761 1097
1 Cerámicos Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 0,010 0,010 30 0,30 8,4 770 1100
2 Enlucidos, yesos y Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/e 1,000 0,040 0,040 10 0,40 8,6 782 1114
3 Hormigones Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,200 0,087 80 16,00 9,0 1279 1144
4 Aislantes MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,036 0,080 2,222 1 0,08 19,0 1281 2201
5 Cámaras de aire Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,160 0,050 0,160 1 0,05 19,8 1283 2303
6 Enlucidos, yesos y Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 0,020 0,080 4 0,08 20,1 1285 2355
0 Rsi Cerramientos horiz. y flujo descendente 0,400 0,04 0,000 0,00 20,3 1285 2381

Cumplimiento HE1 2,809 16,91
Ulim 0,50 Cumple 0,356
Umax 0,50 Cumple 0,356

 R total

CODIGO proyecto

Ca
pa

Forjat de llosa de formigó armat i aïllament inferior
Solució de forjat exterior en zona ampliada de P1

Grupo material Descripción (W/mK) e (m) R.T 
(m²k/w) Sd (m) ºC

Pn 
(Pa)

Psat 
(Pa)

 U total

Distribución de presiones de vapor y temperaturas del cerramiento

 
VIDRES I MARCS 

Nom  (W/m²K)  Factor solar (g) Transmissió lluminosa (Tl)
33.1-12Air-5 1,60 0,75 0,78

33.1-12Air-44.1 1,60 0,75 0,78
55.1-12Air-44.1 1,60 0,75 0,78

Característiques vidres

 
 

Nom  U (W/m²K)  Permeabilitat 
m³/hm² a 100Pa 

COR 60 HO 3,60 0,58

Característiques marc
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CONJUNT MARCS VIDRES 

Components Materials HULC
Nom CMV1
Vidre 33.1-12Air-5
Marc COR 60 HO
% Marc 30%
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 0,58
UMarc(W/m²K) 3,60
Uvidre(W/m²K) 1,60
Factor solar 0,75

Ucmv(W/m²K) 2,20
"g"cmv 0,53

Fusteria exterior 1
Fusteries exteriors F-01, F-02, F-06, F-07, F-08

  

Components Materials HULC
Nom CMV2
Vidre 33.1-12Air-5
Marc COR 60 HO
% Marc 35%
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 0,58
UMarc(W/m²K) 3,60
Uvidre(W/m²K) 1,60
Factor solar 0,75

Ucmv(W/m²K) 2,30
"g"cmv 0,49

Fusteria exterior 2
Fusteries exteriors F-03, F-04, F-09

 
 

Componentes Materiales HULC
Nom CMV3
Vidre 33.1-12Air-5
Marc COR 60 HO
% Marc 40%
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 0,58
UMarc(W/m²K) 3,60
Uvidre(W/m²K) 1,60
Factor solar 0,75

Ucmv(W/m²K) 2,40
"g"cmv 0,45

Fusteria exterior 3
Fusteries exteriors F-05, F-10, F-11

  

Components Materials HULC
Nom CMV4
Vidre 33.1-12Air-44.1
Marc COR 60 HO
% Marc 25%
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 0,58
UMarc(W/m²K) 3,60
Uvidre(W/m²K) 1,60
Factor solar 0,75

Ucmv(W/m²K) 2,10
"g"cmv 0,56

Fusteria exterior 4
Balconeres B-01, B-02

 
 

Components Materials HULC
Nom CMV5
Vidre 55.1-12Air-44.1
Marc COR 60 HO
% Marc 32%
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 0,58
Umarc (W/m²K) 3,60
Uvidre (W/m²K) 1,60
Factor solar 0,75

Ucmv(W/m²K) 2,24
"g"cmv 0,51

Fusteria exterior 5
Portes exteriors P-01, P-RF1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE  MAIG 2020 / REV.01
140316  RESIDÈNCIA GENT GRAN  PÀGINA 44 DE 45

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ANNEX II : VERIFICACIÓ HE0-HE1 (INFORME HULC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Residencia Gent Gran - Parc del Guinardo

Dirección Garriga i Roca 62 - 
Municipio Barcelona Código Postal 08041

BarcelonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña
C2Zona climática Año construcción 1960 - 1979

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 0859413DF3805H0001PI

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos B64902737NIF/NIEPEGI ENGINEERING, S.L.  
Razón social -NIFPEGI ENGINEERING, S.L.
Domicilio Fontajau 42 Baixos 
Municipio Código Postal 17007Girona
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: pgigrn@pgiengineering.com Teléfono 972 222 823
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia

33,36

1,79

49,09

9,25

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE

45,11 56,92

Sí cumple

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70 Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85 Dref.
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Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 11/05/2020
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

1369,77

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 225,46 0,33 Usuario
EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 166,76 0,33 Usuario
EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 169,41 0,33 Usuario
EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 174,09 0,33 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 84,17 0,31 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 5,70 0,31 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 2,65 0,31 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 39,05 0,31 Usuario
EV4_MUR EXTERIOR 15 Fachada 11,00 0,37 Usuario
ET1_MUR CONTENCIO Suelo 25,97 2,97 Usuario
ET1_MUR CONTENCIO Suelo 160,39 2,97 Usuario
EH1_COBERTA Cubierta 31,67 0,32 Usuario
EH1_COBERTA Cubierta 215,48 0,32 Usuario
EH1_COBERTA Fachada 34,02 0,32 Usuario
ET2_SOLERA Suelo 263,09 3,15 Usuario
EH2_BADALOT Cubierta 19,09 1,83 Usuario
EH1_COBERTA-AMPLIACIO Cubierta 30,87 0,32 Usuario

Nombre Tipo Modo de
obtención

transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención
factor solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitanci
a (W/m²K)

CMV1 Hueco 75,36 2,20 0,55 Usuario Usuario
CMV1 Hueco 7,70 2,20 0,55 Usuario Usuario
CMV1 Hueco 36,96 2,20 0,55 Usuario Usuario
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Nombre Tipo Modo de
obtención

transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención
factor solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitanci
a (W/m²K)

CMV1 Hueco 22,52 2,20 0,55 Usuario Usuario
CMV2 Hueco 1,98 2,30 0,52 Usuario Usuario
CMV2 Hueco 9,00 2,30 0,52 Usuario Usuario
CMV3 Hueco 0,84 2,40 0,49 Usuario Usuario
CMV3 Hueco 5,70 2,40 0,49 Usuario Usuario
CMV4 Hueco 14,35 2,10 0,59 Usuario Usuario
CMV4 Hueco 4,30 2,10 0,59 Usuario Usuario
CMV5 Hueco 12,47 2,24 0,54 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 0,00 7,00 0,00
P02_E01 7,68 1,57 489,17
P02_E02 7,68 1,57 489,17
P02_E03 7,52 1,19 631,93
P02_E05 4,37 1,75 249,71
P02_E06 5,19 3,42 151,75
P02_E07 9,13 3,65 250,14
P02_E08 7,04 2,56 275,00
P02_E09 6,67 2,85 234,04
P02_E10 6,67 3,97 168,01
P02_E11 0,00 7,00 0,00
P02_E12 5,19 3,11 166,88
P02_E13 6,67 2,04 326,96
P02_E14 5,19 2,07 250,72
P03_E01 6,34 2,62 241,98
P03_E02 6,09 2,45 248,57
P03_E03 11,79 2,27 519,38
P03_E04 5,19 2,34 221,79
P03_E05 7,04 3,25 216,62
P03_E06 5,72 2,29 249,78
P03_E07 6,09 1,08 563,89
P03_E08 7,04 1,06 664,15
P03_E09 6,09 2,06 295,63
P03_E10 6,67 1,70 392,35
P03_E11 6,67 3,97 168,01
P03_E12 0,00 7,00 0,00
P04_E01 8,68 3,00 289,33
P04_E02 8,68 3,90 222,56
P04_E03 11,79 3,30 357,27
P04_E04 6,34 2,10 301,90
P04_E05 6,34 2,10 301,90
P04_E06 6,67 2,40 277,92
P04_E07 11,79 2,90 406,55
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P04_E08 7,04 2,90 242,76
P04_E09 6,67 3,20 208,44
P04_E10 6,67 3,97 168,01
P04_E11 0,00 7,00 0,00
P05_E01 6,69 2,46 271,95
P05_E02 6,69 2,46 271,95
P05_E03 6,69 2,46 271,95
P05_E04 6,69 2,46 271,95
P05_E05 6,69 2,46 271,95
P05_E06 6,69 2,46 271,95
P05_E07 6,69 2,46 271,95
P05_E08 6,69 2,46 271,95
P05_E09 6,69 2,46 271,95
P05_E10 6,69 2,46 271,95
P05_E11 6,67 2,99 223,08
P05_E12 7,04 3,42 205,85
P05_E13 6,67 4,28 155,84
P05_E14 6,67 3,97 168,01
P05_E15 0,00 7,00 0,00
P05_E16 8,68 2,30 377,39
P05_E17 6,69 2,46 271,95
P06_E01 6,69 2,46 271,95
P06_E02 6,69 2,46 271,95
P06_E03 6,69 2,46 271,95
P06_E04 6,69 2,46 271,95
P06_E05 6,69 2,46 271,95
P06_E06 6,69 2,46 271,95
P06_E07 6,69 2,46 271,95
P06_E08 6,69 2,46 271,95
P06_E09 6,69 2,46 271,95
P06_E11 6,67 2,99 223,08
P06_E10 6,69 2,46 271,95
P06_E12 7,04 3,42 205,85
P06_E13 6,67 4,28 155,84
P06_E14 6,67 3,97 168,01
P06_E15 0,00 7,00 0,00
P06_E16 8,68 2,56 339,06
P07_E01 6,69 2,46 271,95
P07_E02 6,69 2,46 271,95
P07_E03 6,69 2,46 271,95
P07_E04 6,69 2,46 271,95
P07_E06 6,69 2,46 271,95
P07_E07 7,04 3,16 222,78
P07_E08 6,67 2,99 223,08
P07_E09 6,67 2,60 256,54
P07_E10 6,67 3,97 168,01
P07_E11 0,00 7,00 0,00
P08_E01 0,00 7,00 0,00
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 109,18 perfildeusuario
P02_E01 55,65 perfildeusuario
P02_E02 22,83 perfildeusuario
P02_E03 30,52 perfildeusuario
P02_E05 35,70 perfildeusuario
P02_E06 16,38 perfildeusuario
P02_E07 22,88 perfildeusuario
P02_E08 7,80 perfildeusuario
P02_E09 14,74 perfildeusuario
P02_E10 19,09 perfildeusuario
P02_E11 5,10 perfildeusuario
P02_E12 18,00 perfildeusuario
P02_E13 5,40 perfildeusuario
P02_E14 9,00 perfildeusuario
P03_E01 38,16 perfildeusuario
P03_E02 17,49 perfildeusuario
P03_E03 37,40 perfildeusuario
P03_E04 15,95 perfildeusuario
P03_E05 15,37 perfildeusuario
P03_E06 29,38 perfildeusuario
P03_E07 15,41 perfildeusuario
P03_E08 10,58 perfildeusuario
P03_E09 4,05 perfildeusuario
P03_E10 22,71 perfildeusuario
P03_E11 19,09 perfildeusuario
P03_E12 5,10 perfildeusuario
P04_E01 55,65 perfildeusuario
P04_E02 36,30 perfildeusuario
P04_E03 9,90 perfildeusuario
P04_E04 35,20 perfildeusuario
P04_E05 18,15 perfildeusuario
P04_E06 16,38 perfildeusuario
P04_E07 10,58 perfildeusuario
P04_E08 14,10 perfildeusuario
P04_E09 10,24 perfildeusuario
P04_E10 19,09 perfildeusuario
P04_E11 5,10 perfildeusuario
P05_E01 18,55 perfildeusuario
P05_E02 18,55 perfildeusuario
P05_E03 18,55 perfildeusuario
P05_E04 24,48 perfildeusuario
P05_E05 8,74 perfildeusuario
P05_E06 8,75 perfildeusuario
P05_E07 9,07 perfildeusuario
P05_E08 11,14 perfildeusuario
P05_E09 26,26 perfildeusuario
P05_E10 23,23 perfildeusuario
P05_E11 27,49 perfildeusuario
P05_E12 5,85 perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P05_E13 5,84 perfildeusuario
P05_E14 19,09 perfildeusuario
P05_E15 5,10 perfildeusuario
P05_E16 17,36 perfildeusuario
P05_E17 16,66 perfildeusuario
P06_E01 18,55 perfildeusuario
P06_E02 18,55 perfildeusuario
P06_E03 18,55 perfildeusuario
P06_E04 24,48 perfildeusuario
P06_E05 8,74 perfildeusuario
P06_E06 8,75 perfildeusuario
P06_E07 9,07 perfildeusuario
P06_E08 11,14 perfildeusuario
P06_E09 26,26 perfildeusuario
P06_E11 27,49 perfildeusuario
P06_E10 23,23 perfildeusuario
P06_E12 5,85 perfildeusuario
P06_E13 5,84 perfildeusuario
P06_E14 19,09 perfildeusuario
P06_E15 5,10 perfildeusuario
P06_E16 34,02 perfildeusuario
P07_E01 18,55 perfildeusuario
P07_E02 18,55 perfildeusuario
P07_E03 18,55 perfildeusuario
P07_E04 16,38 perfildeusuario
P07_E06 16,69 perfildeusuario
P07_E07 16,59 perfildeusuario
P07_E08 13,13 perfildeusuario
P07_E09 3,84 perfildeusuario
P07_E10 19,09 perfildeusuario
P07_E11 5,10 perfildeusuario
P08_E01 19,09 perfildeusuario
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Residencia Gent Gran - Parc del Guinardo
Dirección Garriga i Roca 62 - 
Municipio Barcelona Código Postal 08041

BarcelonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña
C2Zona climática Año construcción 1960 - 1979

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 0859413DF3805H0001PI

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos B64902737NIF/NIEPEGI ENGINEERING, S.L.  
Razón social -NIFPEGI ENGINEERING, S.L.
Domicilio Fontajau 42 Baixos 
Municipio Código Postal 17007Girona
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: pgigrn@pgiengineering.com Teléfono 972 222 823
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<38.01
38.01-61.7
61.76-95.02

95.02-123.53
123.53-152.04

152.04-190.05
=>190.05

22,61A
B

C
D

E
F
G

<137.08
137.08-222
222.75-342.6

342.69-445.50
445.50-548.31

548.31-685.39
=>685.39

126,90A
B

C
D

E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 11/05/2020

Anexo II.
Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

1369,77

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²) Transmitancia
(W/m²K)

EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 225,46 0,33 Usuario
EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 166,76 0,33 Usuario
EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 169,41 0,33 Usuario
EV1_MUR EXTERIOR 30 Fachada 174,09 0,33 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 84,17 0,31 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 5,70 0,31 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 2,65 0,31 Usuario
EV3_MUR EXTERIOR 45 Fachada 39,05 0,31 Usuario
EV4_MUR EXTERIOR 15 Fachada 11,00 0,37 Usuario
ET1_MUR CONTENCIO Suelo 25,97 2,97 Usuario
ET1_MUR CONTENCIO Suelo 160,39 2,97 Usuario
EH1_COBERTA Cubierta 31,67 0,32 Usuario
EH1_COBERTA Cubierta 215,48 0,32 Usuario
EH1_COBERTA Fachada 34,02 0,32 Usuario
ET2_SOLERA Suelo 263,09 3,15 Usuario
EH2_BADALOT Cubierta 19,09 1,83 Usuario
EH1_COBERTA-AMPLIACIO Cubierta 30,87 0,32 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

CMV1 Hueco 75,36 2,20 0,55 Usuario Usuario
CMV1 Hueco 7,70 2,20 0,55 Usuario Usuario
CMV1 Hueco 36,96 2,20 0,55 Usuario Usuario
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

CMV1 Hueco 22,52 2,20 0,55 Usuario Usuario
CMV2 Hueco 1,98 2,30 0,52 Usuario Usuario
CMV2 Hueco 9,00 2,30 0,52 Usuario Usuario
CMV3 Hueco 0,84 2,40 0,49 Usuario Usuario
CMV3 Hueco 5,70 2,40 0,49 Usuario Usuario
CMV4 Hueco 14,35 2,10 0,59 Usuario Usuario
CMV4 Hueco 4,30 2,10 0,59 Usuario Usuario
CMV5 Hueco 12,47 2,24 0,54 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

C-01 Condensación 240,00 142,00 GasNatural Usuario
TOTALES 240,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional  (%)

2457,10Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

CALD-ACS Combustible 240,00 50,00 GasNatural Usuario

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración

CLAP-01Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada Zona aire primario  1                                                                                      

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,01 0,01 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

SiNo No  

SIS_P02_E01Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada  Z_P01_E01 Z_P02_E01                                                                                    

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 14,20 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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SIS_P02_E02Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada    Z_P02_E02 Z_P02_E03 Z_P02_E05 Z_P02_E06                                                                                

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 5,60 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P02_E07Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada        Z_P02_E07 Z_P02_E08 Z_P02_E09 Z_P02_E10 Z_P02_E11 Z_P02_E12 Z_P02_E13
Z P02 E14

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 4,50 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P03_E01Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                Z_P03_E01                                                                       

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 11,20 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P03_E02Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                 Z_P03_E02                                                                      

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 2,80 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P03_E03Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                  Z_P03_E03 Z_P03_E04 Z_P03_E05 Z_P03_E06                                                                  

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 5,60 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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SIS_P03_E07Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                      Z_P03_E07 Z_P03_E08                                                                

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 2,20 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P03_E09Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                        Z_P03_E09 Z_P03_E10 Z_P03_E11 Z_P03_E12                                                            

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 2,20 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P05_E16Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                            Z_P05_E16                                                           

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 7,10 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P05_E17Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                             Z_P05_E17                                                          

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 7,10 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

SIS_P06_E16Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                              Z_P06_E16                                                         

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 14,20 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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RAD_P04_E01Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                               Z_P04_E01                                                        

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P04_E02Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                Z_P04_E02                                                       

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P04_E03Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                 Z_P04_E03                                                      

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P04_E04Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                  Z_P04_E04                                                     

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P04_E05Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                   Z_P04_E05 Z_P04_E06                                                   

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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RAD_P04_E07Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                     Z_P04_E07 Z_P04_E08 Z_P04_E09 Z_P04_E10 Z_P04_E11                             

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P05_E01Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                          Z_P05_E01                                             

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P05_E02Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                           Z_P05_E02                                            

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P05_E03Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                            Z_P05_E03                                           

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P05_E04Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                             Z_P05_E04                                          

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 0859413DF3805H0001PI Página 7  de  19

11/05/2020



RAD_P05_E05Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                              Z_P05_E05                                         

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P05_E06Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                               Z_P05_E06                                        

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P05_E07Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                Z_P05_E07                                       

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P05_E08Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                 Z_P05_E08                                      

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

FC_P05_E09Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                  Z_P05_E09                                     

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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RAD_P05_E10Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                   Z_P05_E10 Z_P05_E11 Z_P05_E12 Z_P05_E13 Z_P05_E14
Z P05 E15

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E01Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                         Z_P06_E01                              

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E02Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                          Z_P06_E02                             

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E03Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                           Z_P06_E03                            

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E04Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                            Z_P06_E04                           

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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RAD_P06_E05Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                             Z_P06_E05                          

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E06Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                              Z_P06_E06                         

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E07Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                               Z_P06_E07                        

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E08Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                Z_P06_E08                       

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P06_E09Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                 Z_P06_E09                      

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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RAD_P06_E10Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                  Z_P06_E10 Z_P06_E11 Z_P06_E12 Z_P06_E13 Z_P06_E14
Z P06 E15

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P07_E01Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                        Z_P07_E01               

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P07_E02Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                         Z_P07_E02              

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P07_E03Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                          Z_P07_E03             

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

RAD_P07_E04Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                           Z_P07_E04            

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  
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RAD_P07_E06Nombre
Sólo calefacción por aguaTipo

Zona asociada                                                                            Z_P07_E06 Z_P07_E07 Z_P07_E08 Z_P07_E09
Z P07 E10 Z P07 E11 Z P08 E01

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0,00 0,00 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

CL-02Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                                                                                   Zona aire primario  2    

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 0,01 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

SiNo No  

CL-03Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                                                                                    Zona aire primario  3   

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 0,01 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

SiNo No  

CL-04Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                                                                                     Zona aire primario  4  

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 0,01 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

SiNo No  

CL-05Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                                                                                      Zona aire primario  5 

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 0,01 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

SiNo No  
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CL-06Nombre
Aut. caudal variableTipo

Zona asociada                                                                                       Zona aire primario  6

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor
(%) Rendimiento estacional  frío (%)

0 0,01 142 142
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

SiNo No  

Ventilación y bombeo

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
(kWh/año)

BC-01 Bomba Calefaccion,Refrigeracion 1611,48
TOTALES 1611,48

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 0,00 7,00 0,00
P02_E01 7,68 1,57 489,17
P02_E02 7,68 1,57 489,17
P02_E03 7,52 1,19 631,93
P02_E05 4,37 1,75 249,71
P02_E06 5,19 3,42 151,75
P02_E07 9,13 3,65 250,14
P02_E08 7,04 2,56 275,00
P02_E09 6,67 2,85 234,04
P02_E10 6,67 3,97 168,01
P02_E11 0,00 7,00 0,00
P02_E12 5,19 3,11 166,88
P02_E13 6,67 2,04 326,96
P02_E14 5,19 2,07 250,72
P03_E01 6,34 2,62 241,98
P03_E02 6,09 2,45 248,57
P03_E03 11,79 2,27 519,38
P03_E04 5,19 2,34 221,79
P03_E05 7,04 3,25 216,62
P03_E06 5,72 2,29 249,78
P03_E07 6,09 1,08 563,89
P03_E08 7,04 1,06 664,15
P03_E09 6,09 2,06 295,63
P03_E10 6,67 1,70 392,35
P03_E11 6,67 3,97 168,01
P03_E12 0,00 7,00 0,00
P04_E01 8,68 3,00 289,33
P04_E02 8,68 3,90 222,56
P04_E03 11,79 3,30 357,27
P04_E04 6,34 2,10 301,90
P04_E05 6,34 2,10 301,90
P04_E06 6,67 2,40 277,92
P04_E07 11,79 2,90 406,55
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

P04_E08 7,04 2,90 242,76
P04_E09 6,67 3,20 208,44
P04_E10 6,67 3,97 168,01
P04_E11 0,00 7,00 0,00
P05_E01 6,69 2,46 271,95
P05_E02 6,69 2,46 271,95
P05_E03 6,69 2,46 271,95
P05_E04 6,69 2,46 271,95
P05_E05 6,69 2,46 271,95
P05_E06 6,69 2,46 271,95
P05_E07 6,69 2,46 271,95
P05_E08 6,69 2,46 271,95
P05_E09 6,69 2,46 271,95
P05_E10 6,69 2,46 271,95
P05_E11 6,67 2,99 223,08
P05_E12 7,04 3,42 205,85
P05_E13 6,67 4,28 155,84
P05_E14 6,67 3,97 168,01
P05_E15 0,00 7,00 0,00
P05_E16 8,68 2,30 377,39
P05_E17 6,69 2,46 271,95
P06_E01 6,69 2,46 271,95
P06_E02 6,69 2,46 271,95
P06_E03 6,69 2,46 271,95
P06_E04 6,69 2,46 271,95
P06_E05 6,69 2,46 271,95
P06_E06 6,69 2,46 271,95
P06_E07 6,69 2,46 271,95
P06_E08 6,69 2,46 271,95
P06_E09 6,69 2,46 271,95
P06_E11 6,67 2,99 223,08
P06_E10 6,69 2,46 271,95
P06_E12 7,04 3,42 205,85
P06_E13 6,67 4,28 155,84
P06_E14 6,67 3,97 168,01
P06_E15 0,00 7,00 0,00
P06_E16 8,68 2,56 339,06
P07_E01 6,69 2,46 271,95
P07_E02 6,69 2,46 271,95
P07_E03 6,69 2,46 271,95
P07_E04 6,69 2,46 271,95
P07_E06 6,69 2,46 271,95
P07_E07 7,04 3,16 222,78
P07_E08 6,67 2,99 223,08
P07_E09 6,67 2,60 256,54
P07_E10 6,67 3,97 168,01
P07_E11 0,00 7,00 0,00
P08_E01 0,00 7,00 0,00
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 109,18 perfildeusuario
P02_E01 55,65 perfildeusuario
P02_E02 22,83 perfildeusuario
P02_E03 30,52 perfildeusuario
P02_E05 35,70 perfildeusuario
P02_E06 16,38 perfildeusuario
P02_E07 22,88 perfildeusuario
P02_E08 7,80 perfildeusuario
P02_E09 14,74 perfildeusuario
P02_E10 19,09 perfildeusuario
P02_E11 5,10 perfildeusuario
P02_E12 18,00 perfildeusuario
P02_E13 5,40 perfildeusuario
P02_E14 9,00 perfildeusuario
P03_E01 38,16 perfildeusuario
P03_E02 17,49 perfildeusuario
P03_E03 37,40 perfildeusuario
P03_E04 15,95 perfildeusuario
P03_E05 15,37 perfildeusuario
P03_E06 29,38 perfildeusuario
P03_E07 15,41 perfildeusuario
P03_E08 10,58 perfildeusuario
P03_E09 4,05 perfildeusuario
P03_E10 22,71 perfildeusuario
P03_E11 19,09 perfildeusuario
P03_E12 5,10 perfildeusuario
P04_E01 55,65 perfildeusuario
P04_E02 36,30 perfildeusuario
P04_E03 9,90 perfildeusuario
P04_E04 35,20 perfildeusuario
P04_E05 18,15 perfildeusuario
P04_E06 16,38 perfildeusuario
P04_E07 10,58 perfildeusuario
P04_E08 14,10 perfildeusuario
P04_E09 10,24 perfildeusuario
P04_E10 19,09 perfildeusuario
P04_E11 5,10 perfildeusuario
P05_E01 18,55 perfildeusuario
P05_E02 18,55 perfildeusuario
P05_E03 18,55 perfildeusuario
P05_E04 24,48 perfildeusuario
P05_E05 8,74 perfildeusuario
P05_E06 8,75 perfildeusuario
P05_E07 9,07 perfildeusuario
P05_E08 11,14 perfildeusuario
P05_E09 26,26 perfildeusuario
P05_E10 23,23 perfildeusuario
P05_E11 27,49 perfildeusuario
P05_E12 5,85 perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P05_E13 5,84 perfildeusuario
P05_E14 19,09 perfildeusuario
P05_E15 5,10 perfildeusuario
P05_E16 17,36 perfildeusuario
P05_E17 16,66 perfildeusuario
P06_E01 18,55 perfildeusuario
P06_E02 18,55 perfildeusuario
P06_E03 18,55 perfildeusuario
P06_E04 24,48 perfildeusuario
P06_E05 8,74 perfildeusuario
P06_E06 8,75 perfildeusuario
P06_E07 9,07 perfildeusuario
P06_E08 11,14 perfildeusuario
P06_E09 26,26 perfildeusuario
P06_E11 27,49 perfildeusuario
P06_E10 23,23 perfildeusuario
P06_E12 5,85 perfildeusuario
P06_E13 5,84 perfildeusuario
P06_E14 19,09 perfildeusuario
P06_E15 5,10 perfildeusuario
P06_E16 34,02 perfildeusuario
P07_E01 18,55 perfildeusuario
P07_E02 18,55 perfildeusuario
P07_E03 18,55 perfildeusuario
P07_E04 16,38 perfildeusuario
P07_E06 16,69 perfildeusuario
P07_E07 16,59 perfildeusuario
P07_E08 13,13 perfildeusuario
P07_E09 3,84 perfildeusuario
P07_E10 19,09 perfildeusuario
P07_E11 5,10 perfildeusuario
P08_E01 19,09 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Demanda de ACS

cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 79,00

TOTALES 0 00 79,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

0,39

9,95

3,79
A

A

B

ILUMINACIÓN

B
8,48

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoC2 CertificacionExistente

<38.01

38.01-61.7

61.76-95.02
95.02-123.53

123.53-152.04
152.04-190.05

=>190.05

<3.70
3.70-6.01

6.01-9.25
9.25-12.02
12.02-14.80

14.80-18.50

=>18.50

<22.77
22.77-37.0

37.00-56.92

56.92-73.99
73.99-91.07

91.07-113.83
=>113.83

22,61

1,79

45,11

A
B

C
D

E
F
G

A
B

C
D

E
F
G

A
B

C
D

E
F
G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

2,25

56,70

17,90

A

A

B

D

50,06

ILUMINACIÓN

<137.08
137.08-222

222.75-342.

342.69-445.5
445.50-548.31
548.31-685.39

=>685.39

126,90A
B

C
D

E
F
G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 19,01 26039,03
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

38.01-61.7
61.76-95.02

95.02-123.53
123.53-152.04

152.04-190.05
=>190.05

<137.08
137.08-222
222.75-342.6

342.69-445.50
445.50-548.31

548.31-685.39
=>685.39

A
B

C
D

E
F
G

A
B

C
D

E
F
G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS

<3.70
3.70-6.01
6.01-9.25

9.25-12.02
12.02-14.80

14.80-18.50

<22.77
22.77-37.0
37.00-56.92

56.92-73.99
73.99-91.07

91.07-113.83

A
B

C
D

E
F

A
B

C
D

E
F

=>18.50 =>113.83G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor
%

respecto
al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
%

respecto
al

anterior
Valor

%
respecto

al
anterior

Valor
%

respecto
al

anterior
Valor

%
respecto

al
anterior

<38.01

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

19/04/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

IQUETA

Barcelona

21/09/2030
FTFB7NYKB

Catalunya0859413DF3805H0001PI

Terciari

22

08032

126

Carrer GARRIGA I ROCA 62

CTE 2013

kWh / m2 any 

kWh / m2 any 

Despesa energètica de l'edifici Data d’emissió

Tipus d'edifici

Adreça

Municipi

C.P.

C. Autònoma

Número de registre

Normativa vigent construcció

Referència cadastral

Més informació sobre 
rehabilitació energètica

CTE 2013

0859413DF3805H0001PI

Terciari / Altres

Carrer GARRIGA I ROCA 62 

Barcelona

08032

Catalunya

21/09/2020

Comparativa del consum d’energia final de l’edifici en relació a la mitjana d’edificis

Qualificació
energètica

d'emissions de CO2

Edifici actual

Emissions de CO2

Kg CO2 / m2

Consum d’energia final

kWh / m2 any 

Demanda de calefacció

kWh / m2 any 

A

22.61

162

1.79

kWh / m2 any 

Mitjana
d'edificis A

Qualificació
energètica

d'emissions de CO2

Emissions de CO2

Kg CO2 / m2

kWh / m2 any

Consum d’energia final

Demanda de calefacció

kWh / m2 any

Demanda de refrigeració

kWh / m2 any

A

22.55

50.41

40.44

16.48

78.93

Mitjana

Qualificació
energètica

d'emissions de CO2

Emissions de CO2

Kg CO2 / m2

Consum d’energia final

Demanda de calefacció

Demanda de refrigeració

kWh / m2 any

C
46.34

83.3

11.92

Emissions de CO2 Transmitàncies

Electricitat
Combustibles

Pot incloure les emissions d'equips ficticis 
definits pel programa de certificació, si no s'ha 
definit equips de calefacció i/o refrigeració, o 
no són suficients per a cobrir la demanda.

Font energètica dels equips definits
Aigua Calenta Sanitària (ACS) >
Calefacció >
Refrigeració >

Gas Natural
Gas Natural

W/m2.K
W/m2.K

W/m2.K
W/m2.K

Pèrdua d’energia a través dels tancaments. Quan la transmitància és
menor, el tancament aïlla més i hi ha menys pèrdues d’energia.

Façana
Edifici actual:

Valor màxim en 
edificis nous:

Finestres
Edifici actual:

Valor màxim en 
edificis nous:

0.33
0.75

2.21
3.1

Demanda energètica:
energia necessària per 
assolir el confort a l’edifici.

Energia final: energia 
consumida a l’edifici. 

Energia primària: energia 
de les fonts energètiques 
incloent les pèrdues per 
transformació, emmagat-
zematge i transport des 
del punt de producció al 
punt de consum. Energia 
que mostra l’etiqueta 
d’eficiència energètica.

€ / any

Propostes de millora: 
El certificat d’eficiència energètica de l’edifici ha d’incloure millores a aplicar per a incrementar l’eficiència energètica. 
Reviseu quines són les propostes suggerides.

#energianeta

Quines energies
renovables hi ha
a l’edifici: 

79 % ACS

Informació
addicional:

Estalvi d’energia si s’apliquen les mesures de millora %

Estalvi econòmic si s’apliquen les mesures de millora € / any

Sobrecost econòmic anual que té l'edifici respecte mitjana de qualificació "A"

Cost aproximat de la factura energètica anual (segons dades de l’informe de certificació)

N.D.

N.D.

17259

25056

Altres dades

€ / any

45.11
Demanda de refrigeració

Solar
tèrmica

Edifici actual

Mitjana
Mitjana

d'edificis A

FTFB7NYKB

Les energies renovables ajuden a reduir les emissions.



DC_N.5 GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 928,20 442,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 928,20 t 442,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 139,314 0,512 84,070

formigó 170101 0,084 9,000 0,062 3,750

petris 170107 0,052 138,520 0,082 100,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 22,172 0,004 24,225

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,414 0,018 0,230

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 309,42 t 0,7544 212,27 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 49,8992 0,0896 52,0402

obra de fàbrica 170102 0,0150 21,2844 0,0407 23,6467
formigó 170101 0,0320 21,1856 0,0261 15,1351

petris 170107 0,0020 4,5667 0,0118 6,8558
guixos 170802 0,0039 2,2816 0,0097 5,6473
altres 0,0010 0,5810 0,0013 0,7553

   embalatges 0,0380 2,4791 0,0285 16,5759

fustes 170201 0,0285 0,7013 0,0045 2,6145
plàstics 170203 0,0061 0,9180 0,0104 6,0134

paper i cartró 170904 0,0030 0,4822 0,0119 6,9023
metalls 170407 0,0004 0,3777 0,0018 1,0458

totals de construcció 52,38 t 68,62 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -

Residencia Asistida per a Gent Gran "Parc del Guinardo"

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

C/Garriga i Roca, 62
Barcelona

si

Comarca : Barcelona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

reutilització
mateixa obra altra obra

 abocador

Residus d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 530,4
altres 0
terres contaminades 0

Total 530,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 30,19
Maons, teules i ceràmics 40 160,60
Metalls 2 0,38
Fusta 1 0,70
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,48
Paper i cartró 0,50 0,48
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

5.-
6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

0,00
0,00

(m3)
0,00

no no especial
no no especial

si inert
no no especial

no

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00
0,00

0,00
530,40
0,00

0,00

0,00
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si

-

si

tipus de residu
Maons
Fusta
Plàstic
Paper i cartró
Residus especials

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 530,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 25,49 -

Maons i ceràmics 145,42 -

Petris barrejats 144,26 2.163,83

Metalls 1,41 21,18

Fusta 3,53 52,94

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 8,12 121,77

Paper i cartró 9,32 139,77

Guixos i no especials 41,35 620,21

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,31

3.132,12

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 1.394,73

El pressupost de la gestió de residus és de : 15.195,28

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

15.195,28

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

2.054,67 4.546,46 5.462,03

Compactadores

- 40,59 -

-

- 46,59 -

- 206,74

E-1110.09

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Tecnocatalana Runes S C/Via Europa, 2 E-1110.09

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Tecnocatalana Runes S

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

C/Via Europa, 2

E-1222.11

Tecnocatalana Runes S C/Via Europa, 2

Tadeinsa Ctra. Pedrera Vallsalent

E-1110.09

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Tecnocatalana Runes S C/Via Europa, 2 E-1110.09

-

12,41

runa neta

7,06

-

101,98

-

Transport      

12468,11 2652,00 4778,38

Valoritzador / Abocador         

-

Classificació      

3,72

-

1.745,01

305,94 127,47

-

727,09 581,67
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

0,00 - -

- 721,28

- 17,65 -

- -

unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

-

-
-
-
-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 1113,84 T
T 358,90 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 1113,84 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 358,90 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,80

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Barcelona

euros/T 12252,24

PES TOTAL DELS RESIDUS

361,80
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

16.200,18

euros/T 3947,94

Total fiança **

1.472,7

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

1113,84
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DC_N.6 PLA DE CONTROL DE QUALITAT





1.1. Objecte i plantejament general .................................................................................................
1.2. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes ......................................... 

1.1. Objecte i plantejament general 

1.2. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 





 

 

24.236,23 1 1  





CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.:* 1

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 1)

3,00092,04 276,12

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 8)

3,00015,32 45,96

3 J4V11111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2
de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons
la norma UNE 7457 (P - 9)

4,0002.606,92 10.427,68

4 J4V11UU1 u Determinació de la presencia de ciment aluminós d'una mostra de
formigó endurit.
 (P - 10)

4,00064,25 257,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01.02.01 11.006,76

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO PROTECCIÓ AL FOC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per
a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 13)

2,00066,86 133,72

2 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 12)

2,000546,02 1.092,04

CAPÍTULOTOTAL 01.01.02.02 1.225,76

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO COBERTA01
CAPÍTULO (1) COBERTA 1 PLANTA TERCERA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma
NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P
- 11)

1,000380,29 380,29

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.04.01.01 380,29

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO COBERTA01
CAPÍTULO (1) COBERTA 2 COBERTA GENERAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma
NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P
- 11)

1,000380,29 380,29

EUR

CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.:* 2

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.04.01.02 380,29

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO COBERTA01
CAPÍTULO (1) COBERTA 3 BADALOT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma
NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P
- 11)

1,000380,29 380,29

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.04.01.03 380,29

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO FUSTERIA ALUMINI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una
finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN
12208 (P - 18)

1,0001.152,00 1.152,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01.04.02 1.152,00

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO SERRALLERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 19)

1,00023,31 23,31

2 JBV2A101 U Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre
barana, segons la norma UNE 85238 (P - 20)

1,000380,70 380,70

3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)

1,00042,72 42,72

4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)

1,00036,25 36,25

CAPÍTULOTOTAL 01.01.04.03 482,98

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 ENVOLVENT04
CAPÍTULO REVESTIMENTS EXTERIOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7C2410E U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
de fibra de vidre, segons la norma UNE-EN 12667:2002 (P - 14)

1,000416,87 416,87

CAPÍTULOTOTAL 01.01.04.06 416,87

OBRA PRESSUPOST  CQ01

EUR



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.:* 3

CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 TANCAMENTS INTERIORS06
CAPÍTULO TABIQUERIA SECA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament
acústic ´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i elements de façana,
´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO
140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls,
2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un
terç d'octava. (P - 15)

1,0001.477,82 1.477,82

CAPÍTULOTOTAL 01.01.06.02 1.477,82

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 PAVIMENTS10
CAPÍTULO PAVIMENTS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060A701 U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30
cm, segons la norma UNE EN 12390-1, UNE EN 12390-2, UNE
EN 12390-3 i UNE EN 12350-1 (P - 2)

3,00082,25 246,75

2 J060BB02 U Caracterització de la fluïdesa mitjançant assaig d'escorriment
d'una mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma
UNE 83361 (P - 3)

1,00035,32 35,32

CAPÍTULOTOTAL 01.01.10.10 282,07

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO BAIXA TENSIÓ01
CAPÍTULO (1) QUADRES ELECTRICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JZ11U04E U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de
com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i
disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes
d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent. (P - 28)

1,000513,00 513,00

2 JZ11U04F U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i
paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims
d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps
transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions
manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final
de proves corresponent. (P - 29)

1,000513,00 513,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic
durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió,
segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels
següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual,

1,000513,00 513,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.:* 4

interruptor de control de potència, quadre general de distribució,
instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació,
línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de
posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia
principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força
motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 26)

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents
paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat
(continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i
sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament
(tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final
de proves corresponent (P - 27)

1,000513,00 513,00

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.01.02 2.052,00

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA REFORMA01
TÍTULO 4 INSTAL.LACIONS30
CAPÍTULO CLIMATITZACIÓ06
CAPÍTULO (1) PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA (SALA DE MÀQUINES)01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les
instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i
el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de
l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i
connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i
instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 21)

1,000513,00 513,00

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la
instal·lació de climatització, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents
verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades
de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les
temperatures de funcionament, en el cas de plantes
refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent (P - 22)

1,000513,00 513,00

3 JEV7GDA8 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de
les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització
de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE,
incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 25)

1,000513,00 513,00

4 JEV7G894 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les
instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el
RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de
com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions,
dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els
següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes
d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)

1,000513,00 513,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.:* 5

5 JEV7GC94 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de
fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)

1,000513,00 513,00

CAPÍTULO (1)TOTAL 01.01.30.06.01 2.565,00

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 FONAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 6)

0,00014,98 0,00

2 J060A701 U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30
cm, segons la norma UNE EN 12390-1, UNE EN 12390-2, UNE
EN 12390-3 i UNE EN 12350-1 (P - 2)

3,00082,25 246,75

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 7)

0,00023,61 0,00

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 5)

0,00039,35 0,00

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 4)

0,00026,69 0,00

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 1)

3,00092,04 276,12

7 J060BB02 U Caracterització de la fluïdesa mitjançant assaig d'escorriment
d'una mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma
UNE 83361 (P - 3)

1,00035,32 35,32

TÍTULO 4TOTAL 01.02.03 558,19

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ESTRUCTURA04
CAPÍTULO ESTRUCTURA FORMIGÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 5)

1,00039,35 39,35

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 6)

1,00014,98 14,98

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 4)

1,00026,69 26,69

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma

1,00023,61 23,61

EUR

CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.:* 6

UNE36068 (P - 7)

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 1)

10,00092,04 920,40

CAPÍTULOTOTAL 01.02.04.01 1.025,03

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ESTRUCTURA04
CAPÍTULO ESTRUCTURA METÀL.LICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 8)

5,00015,32 76,60

CAPÍTULOTOTAL 01.02.04.02 76,60

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)02
TÍTULO 4 ENVOLVENT05
CAPÍTULO COBERTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 6)

0,00014,98 0,00

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 5)

0,00039,35 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 4)

0,00026,69 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 7)

0,00023,61 0,00

5 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma
NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P
- 11)

1,000380,29 380,29

CAPÍTULOTOTAL 01.02.05.01 380,29

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 ESTRUCTURA02
CAPÍTULO FORMACIÓ FORJAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 8)

1,00015,32 15,32

CAPÍTULOTOTAL 01.04.02.01 15,32

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04

EUR



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.:* 7

TÍTULO 4 SERRALLERIA11
CAPÍTULO ESCALA EMERGENCIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 8)

3,00015,32 45,96

CAPÍTULOTOTAL 01.04.11.02 45,96

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT PORXOS04
TÍTULO 4 SERRALLERIA11
CAPÍTULO ESCALA ACCÉS P-3 A P-203

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 8)

1,00015,32 15,32

CAPÍTULOTOTAL 01.04.11.03 15,32

OBRA PRESSUPOST  CQ01
CAPÍTOL ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR05
TÍTULO 4 ESTRUCTURA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060BB02 U Caracterització de la fluïdesa mitjançant assaig d'escorriment
d'una mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma
UNE 83361 (P - 3)

2,00035,32 70,64

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 7)

0,00023,61 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 6)

0,00014,98 0,00

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 5)

0,00039,35 0,00

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 4)

0,00026,69 0,00

6 J060A701 U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30
cm, segons la norma UNE EN 12390-1, UNE EN 12390-2, UNE
EN 12390-3 i UNE EN 12350-1 (P - 2)

3,00082,25 246,75

TÍTULO 4TOTAL 01.05.04 317,39

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR





CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TÍTULO 4 Import
Título 4 01.01.01 ENDERROCS 0,00
Título 4 01.01.02 ESTRUCTURA 12.232,52
Título 4 01.01.04 ENVOLVENT 3.192,72
Título 4 01.01.06 TANCAMENTS INTERIORS 1.477,82
Título 4 01.01.07 FUSTERIES INTERIORS 0,00
Título 4 01.01.10 PAVIMENTS 282,07
Título 4 01.01.11 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.01.12 CEL RAS 0,00
Título 4 01.01.15 APARELLS SANITARIS 0,00
Título 4 01.01.20 SERRALLERIA 0,00
Título 4 01.01.30 INSTAL.LACIONS 4.617,00
Título 4 01.01.40 TRANSPORT VERTICAL 0,00
Título 4 01.01.41 EQUIPAMENT 0,00

01.01 OBRA REFORMACapítol 21.802,13

Título 4 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 0,00
Título 4 01.02.03 FONAMENTS 558,19
Título 4 01.02.04 ESTRUCTURA 1.101,63
Título 4 01.02.05 ENVOLVENT 380,29
Título 4 01.02.07 TANCAMENTS INTERIORS 0,00
Título 4 01.02.08 FUSTERIES INTERIORS 0,00
Título 4 01.02.12 PAVIMENTS 0,00
Título 4 01.02.13 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.02.14 CEL RAS 0,00
Título 4 01.02.15 APARELLS SANITARIS 0,00
Título 4 01.02.19 EQUIPAMENT 0,00

01.02 OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)Capítol 2.040,11

Título 4 01.04.01 ENDERROCS 0,00
Título 4 01.04.02 ESTRUCTURA 15,32
Título 4 01.04.04 COBERTA 0,00
Título 4 01.04.05 PAVIMENT 0,00
Título 4 01.04.06 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.04.11 SERRALLERIA 61,28

01.04 ACONDICIONAMENT PORXOSCapítol 76,60

Título 4 01.05.01 ENDERROCS 0,00
Título 4 01.05.02 MOVIMENT DE TERRES 0,00
Título 4 01.05.04 ESTRUCTURA 317,39
Título 4 01.05.09 PAVIMENT 0,00
Título 4 01.05.10 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.05.12 TANCAMENTS 0,00
Título 4 01.05.20 JARDINERIA 0,00
Título 4 01.05.21 MOBILIARI 0,00

01.05 ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCapítol 317,39

Título 4 01.SS.01 SEGURETAT I SALUT 0,00
01.SS SEGURETAT I SALUTCapítol 0,00

24.236,23

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 OBRA REFORMA 21.802,13
Capítol 01.02 OBRA NOVA (AMPLIACIÓ) 2.040,11
Capítol 01.04 ACONDICIONAMENT PORXOS 76,60
Capítol 01.05 ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR 317,39
Capítol 01.GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol 01.SS SEGURETAT I SALUT 0,00

01 Pressupost  CQObra 24.236,23

24.236,23

EUR

CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost CQ 24.236,23

24.236,23

EUR



CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TÍTULO 4 %
Título 4 01.01.01 ENDERROCS 0,00
Título 4 01.01.02 ESTRUCTURA 50,47
Título 4 01.01.04 ENVOLVENT 13,17
Título 4 01.01.06 TANCAMENTS INTERIORS 6,10
Título 4 01.01.07 FUSTERIES INTERIORS 0,00
Título 4 01.01.10 PAVIMENTS 1,16
Título 4 01.01.11 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.01.12 CEL RAS 0,00
Título 4 01.01.15 APARELLS SANITARIS 0,00
Título 4 01.01.20 SERRALLERIA 0,00
Título 4 01.01.30 INSTAL.LACIONS 19,05
Título 4 01.01.40 TRANSPORT VERTICAL 0,00
Título 4 01.01.41 EQUIPAMENT 0,00

01.01 OBRA REFORMACapítol 89,96

Título 4 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 0,00
Título 4 01.02.03 FONAMENTS 2,30
Título 4 01.02.04 ESTRUCTURA 4,55
Título 4 01.02.05 ENVOLVENT 1,57
Título 4 01.02.07 TANCAMENTS INTERIORS 0,00
Título 4 01.02.08 FUSTERIES INTERIORS 0,00
Título 4 01.02.12 PAVIMENTS 0,00
Título 4 01.02.13 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.02.14 CEL RAS 0,00
Título 4 01.02.15 APARELLS SANITARIS 0,00
Título 4 01.02.19 EQUIPAMENT 0,00

01.02 OBRA NOVA (AMPLIACIÓ)Capítol 8,42

Título 4 01.04.01 ENDERROCS 0,00
Título 4 01.04.02 ESTRUCTURA 0,06
Título 4 01.04.04 COBERTA 0,00
Título 4 01.04.05 PAVIMENT 0,00
Título 4 01.04.06 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.04.11 SERRALLERIA 0,25

01.04 ACONDICIONAMENT PORXOSCapítol 0,32

Título 4 01.05.01 ENDERROCS 0,00
Título 4 01.05.02 MOVIMENT DE TERRES 0,00
Título 4 01.05.04 ESTRUCTURA 1,31
Título 4 01.05.09 PAVIMENT 0,00
Título 4 01.05.10 REVESTIMENTS 0,00
Título 4 01.05.12 TANCAMENTS 0,00
Título 4 01.05.20 JARDINERIA 0,00
Título 4 01.05.21 MOBILIARI 0,00

01.05 ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIORCapítol 1,31

Título 4 01.SS.01 SEGURETAT I SALUT 0,00
01.SS SEGURETAT I SALUTCapítol 0,00

100,00

NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 OBRA REFORMA 89,96
Capítol 01.02 OBRA NOVA (AMPLIACIÓ) 8,42
Capítol 01.04 ACONDICIONAMENT PORXOS 0,32
Capítol 01.05 ACONDICIONAMENT URBANITZACIÓ EXTERIOR 1,31
Capítol 01.GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol 01.SS SEGURETAT I SALUT 0,00

01 Pressupost  CQObra 100,00

100,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost CQ 100,00

100,00

EUR





CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

24.236,23PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 24.236,23

21,00 % IVA SOBRE 24.236,23.......................................................................................................... 5.089,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 29.325,84€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

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

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

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

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

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

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

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

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

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

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

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

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

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

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

Altres usos

Segons reglamentacions específiques
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Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

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

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

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

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

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

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

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

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

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

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

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

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

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

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

Altres usos

Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat

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

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

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

Llei d’accessibilitat

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

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

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

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

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

Seguretat en cas d’incendi

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

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

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

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

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

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

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

Seguretat d’utilització i accessibilitat

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA 3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

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

SUA 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA 8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA 9 Accessibilitat

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

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

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

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

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

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

Protecció enfront del soroll

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

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

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

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

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

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

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

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

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

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

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

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE 0 Limitació del consum energètic

HE 1 Limitació de la demanda energètica

HE 2 Rendiment de les Instal lacions Tèrmiques

HE 3 Eficiència energètica de les instal lacions d’il luminació

HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SEM Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

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

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

NCSE 02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

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

EHE 08 Instrucción de hormigón estructural

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE

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

NRE AEOR 93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HR Protecció davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació

CTE DB SE F Fàbrica i altres

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

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

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

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

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

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal lacions i serveis

Instal lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)

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

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

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

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

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC MIE AEM 1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto demáquinas

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

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

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

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

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre
ascensors

O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)

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

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

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

Instrucció 6/2006

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

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

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

Ordenances municipals

Instal lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

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

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

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

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

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

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

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

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

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

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

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

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

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

Ordenances municipals
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Instal lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

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

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

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

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

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

Instal lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos

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

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

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

Instal lacions de combustibles

Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

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

ITC ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

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

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

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

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

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

Gas oil

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

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

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

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

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

CTE DB HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

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

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

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

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

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

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

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexió d’instal lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

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

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

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

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

Condicions de seguretat en les instal lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines

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

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Instal lacions d’il luminació

CTE DB HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

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

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

REBT ITC 28 Instal lacions en locals de pública concurrència

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

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

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

Instal lacions de telecomunicacions

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

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

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

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

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

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

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

Instal lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

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

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

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

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

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

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

Instal lacions de protecció al llamp

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

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

Control de qualitat

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE 08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

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

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

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

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

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

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

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

RC 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

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

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

RC 08 Instrucción para la recepción de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)

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

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

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus

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

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

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

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

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

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

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

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

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

Código Técnico de la Edificación, CTE

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)



DC_N.9 ANNEXES DE CÀLCUL

DC_N.9.1 Estructures

Veure Memória Constructiva MC.4 Sistema Estructural

DC_N.9.2 Instal lacions

Veure a continuació Annex de càlculs d'instal.lacions

_Instal.lació de Parallamps
_Instal.lacions elèctriques de Baixa tensió
_Enllumenat
_Enllumenat d'emergència
_Instal.lació de Climatització i Ventilació
_Instal.lació de Gas Natural
_Instal.ació d'Aigua Sanitària
_Instal.lació Solar Tèrmica
_Instal.lacions de evacuació d'aigües
_Instal.lació de Protecció Contra Incendis

En cada apartat s'inclou els càlculs justificatius dels ajustos en les instal.lacions produïts per l'adaptació del
Projecte Executiu als requeriments del COVID.

REFERÈNCIA : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

Alçada edifici 17,25 metres

Contingut edifici Resto usos

Ng (consultar densitat impactes) 4 nº impactes/any·km2

Ae (perímetre + 3H) 15320 m2

A: Àrea de l'edifici 301

Ae (aprox.) 11897,10

C1 0,5

C2
1

C3 Altres continguts 1

C4 Usos Pública concurrencia, Sanitari, Comercial, Docent 3

C5 Resta de edificis 1

Freqüència esperada d'impactes (Ne) [nº impactes/any]

Ne 0,03064 nº impactes/any

Ne (aprox.) 0,02379 nº impactes/any

Risc admisible (Na)

Na: 0,00183 nº impactes/any

Necessitat de sistema de protecció contra el llamp

Es necessaria protecció contra el llamp

Eficiencia 0,923 Nivell de protecció 3,00  

Càlcul del nº de baixants

Nº mínim de baixants 1 baixant

a: Alçada de l'edifici 17,25

b:
Projecció horitzontal 
fins al punt de baixada

3,4

Estructura de formigó
Coberta de formigó

Paràmetres càlcul del risc admisible (Na)

CÀLCUL DE PROTECCIÓ ENFRONT EL RISC D'ACCIÓ DEL LLAMP

Calculat segons CTE-SU 8 

Paràmetres càlcul freqüència esperada d'impactes (Ne) [nº impactes/any]

Paràmetres Generals

Pròxim a altre edificis o arbres de mateixa alçada o més alts

Arxiu :140316 - Càlcul de Parallamps Enso1-02 26/07/2016



REFERÈNCIA : 140316
PROJECTE : ESIDÈNCIA GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

Coef C1

Pròxim a altre edificis o arbres de mateixa alçada o més alts 0,5

Rodejat de edificis més baixos 0,75

Aillat 1

Aillat sobre d'una muntanya 2

Coef C2

Coberta metàl·lica Coberta de formigó Coberta de fusta

Estructura metàl·lica 0,5 1 2

Estructura de formigó 1 1 2,5

Estructura de fusta 2 2,5 3

Coef C3

3

1

Coef C4

0,5

3

1

Coef C5

5

1

Usos Pública concurrencia, Sanitari, Comercial, Docent

Resta de edificis

Edificis de serveis imprescindibles (hospitals, bombers, depuradores…)

Resta de edificis

CÀLCUL DE PROTECCIÓ ENFRONT EL RISC D'ACCIÓ DEL LLAMP

Calculat segons CTE-SU 8 

Edificis no ocupats normalment

Edifici amb contigut inflamable

Altres continguts

Arxiu :140316 - Càlcul de Parallamps Enso1-02 26/07/2016
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 11,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 135 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 34,6 m² x 5,6 °C x 0,71 137 kcal/h Renovacions 34 Pers. x 30 m³/h.pers = 1.020 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 202,3 m² x 0,15 m³/h = 30 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 67,4 m² Total 1.020 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 11,0 m² x 5,7 °C x 2,8 178 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 6,7 m² x 5,0 °C x 5,0 168 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 67,1 m² x 5,0 °C x 1,4 470 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 67,4 m² x 5,0 °C x 1,4 472 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 67,4 m² x 5,0 °C x 1,4 472 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 34 Pers. x 71 kcal/persn. 2.414 kcal/h FCSEL = 7.194 kcal/h / 9.920 kcal/h = 0,725

Força 1,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 870 kcal/h

Enllumenat 1,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 1.160 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 580 kcal/h FCST = 7.979 kcal/h / 13.042 kcal/h = 0,612

Sub  total 7.055 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 7.194 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 2.180 m³/h

Aire Exterior 1.020 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 87 kcal/h                                                                    
Infiltracions 30 m³/h 5,7 °C x 0,30 52 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 7.194 kcal/h tedb = 26,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 30 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 154 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 34 Pers. x 68 kcal/persn. 2.312 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 2.466 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 1.020 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 260 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 2.726 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 9.920 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 1.020 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 785 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 1.020 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.336 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 3.121 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

7.979 kcal/h
Calor Total Generat 13.042 kcal/h

193 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

MENJADOR

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 11,0 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 335 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 34,6 m² x -12,5 °C x 0,71 -305 kcal/h Renovacions 34 Pers. x 30 m³/h.pers = 1.020 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 202,32 m² x 0,15 m³/h.m² = 30 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 67,4 m² Total 1.020 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 11,0 m² x -3,9 °C x 2,8 -122 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 6,7 m² x 5,0 °C x 5,0 168 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 67,1 m² x 5,0 °C x 1,4 470 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 67,4 m² x 5,0 °C x 1,4 472 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 67,4 m² x 5,0 °C x 1,4 472 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 34 Pers. x 71 kcal/persn. 2.414 kcal/h FCSEL = 6.419 kcal/h / 9.052 kcal/h = 0,709

Força 1,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 870 kcal/h

Enllumenat 1,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 1.160 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 580 kcal/h FCST = 5.882 kcal/h / 10.330 kcal/h = 0,569

Sub  total 6.514 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 6.419 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.945 m³/h

      Aire Exterior 1.020 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -60 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 30 m³/h -3,9 °C x 0,30 -36 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 6.419 kcal/h tedb = 22,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 30 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 120 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 34 Pers. x 68 kcal/persn. 2.312 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 2.432 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 1.020 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 202 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 2.634 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 9.052 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 1.020 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -537 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 1.020 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.814 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 1.277 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

5.882 kcal/h
Calor Total Generat 10.330 kcal/h

153 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

MENJADOR

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : MENJADOR

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 67,44 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 11 m² 2,8 21,8 °C 681

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 7 m² 5,0 5,0 °C 168

Mur exterior 35 m² 0,7 21,8 °C 532

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 67 m² 1,4 5,0 °C 470

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 67 m² 1,4 5,0 °C 472

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 67 m² 1,4 5,0 °C 472

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 30 191

Renovació  1.020 3.215

Total 2.794 3.407
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,3 0,02 0,42
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 7.374 kcal/h 8,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 109 Kcal/hm² 127,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 166 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 3 Pers. x 30 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 66,1 m² x 0,15 m³/h = 10 m³/h

O Paret 12,8 m² x 9,4 °C x 0,71 85 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 22,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x 5,7 °C x 2,8 20 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 39,1 m² x 5,0 °C x 1,4 274 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 3 Pers. x 71 kcal/persn. 213 kcal/h FCSEL = 2.027 kcal/h / 2.304 kcal/h = 0,880

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 284 kcal/h

Enllumenat 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 379 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h FCST = 2.096 kcal/h / 2.580 kcal/h = 0,813

Sub  total 2.002 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.027 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 614 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 10 m³/h 5,7 °C x 0,30 17 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.027 kcal/h tedb = 24,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 10 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 50 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 3 Pers. x 68 kcal/persn. 204 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 254 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 277 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.304 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

2.096 kcal/h
Calor Total Generat 2.580 kcal/h

117 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

MENJADOR

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 16 hs del 22 Juliol i 21 Maig

N Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 28,1 °C 23 50 15,7            

S Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 188 kcal/h Aire primario 26,1 °C 50,0 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,1 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 4,0 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 3 Pers. x 30 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 4,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 10,0 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 66,06 m² x 0,15 m³/h.m² = 10 m³/h

O Paret 12,8 m² x 13,0 °C x 0,71 118 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 22,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x 4,1 °C x 2,8 14 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 39,1 m² x 5,0 °C x 1,4 274 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 4,1 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 3 Pers. x 71 kcal/persn. 213 kcal/h FCSEL = 2.069 kcal/h / 2.339 kcal/h = 0,885

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 284 kcal/h

Enllumenat 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 379 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h FCST = 2.119 kcal/h / 2.574 kcal/h = 0,823

Sub  total 2.051 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.069 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 627 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x 2,1 °C x 0'1 BF x 0,30 6 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 10 m³/h 4,1 °C x 0,30 12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.069 kcal/h tedb = 24,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 10 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 45 kcal/h Nord 32 kcal/hxm²
Persones 3 Pers. x 68 kcal/persn. 204 kcal/h Nordest 32 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 32 kcal/hxm²

Sudest 32 kcal/hxm²
Sub Total 249 kcal/h Sud 35 kcal/hxm²

Sudoest 322 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 444 kcal/hxm²

Nordoest 284 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 21 kcal/h Horitzontal 341 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 270 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.339 kcal/h
Nord 4,0 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 4,4 °C
Est 4,4 °C

Sensible 90 m³/h x 2,1 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 50 kcal/h Sudest 6,1 °C
Latent 90 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 186 kcal/h Sud 10,0 °C

Sudoest 14,4 °C
Sub Total 236 kcal/h Oest 13,0 °C

Nordoest 6,6 °C
Horitzontal 15,2 °C

2.119 kcal/h
Calor Total Generat 2.574 kcal/h

117 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

MENJADOR

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : MENJADOR

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 22,02 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 75

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 84

Mur exterior 13 m² 0,7 21,8 °C 197

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 39 m² 1,4 5,0 °C 274

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 22 m² 1,4 5,0 °C 154

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 22 m² 1,4 5,0 °C 154

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 10 62

Renovació  90 284

Total 938 346
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Oest 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,03 0,3 0,02 0,35
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.613 kcal/h 1,9 kW

                                                                                                                                          Rati: 73 Kcal/hm² 85,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 4,4 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 54 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 16,0 m² x 5,6 °C x 0,71 63 kcal/h Renovacions 12 Pers. x 45 m³/h.pers = 540 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 108,9 m³ x 0,15 m³/h = 16 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 36,3 m² Total 540 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x 5,7 °C x 2,8 71 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 48,2 m² x 5,0 °C x 1,4 337 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 12 Pers. x 74 kcal/persn. 888 kcal/h FCSEL = 3.464 kcal/h / 5.064 kcal/h = 0,684

Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 468 kcal/h

Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 624 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 312 kcal/h FCST = 3.879 kcal/h / 6.717 kcal/h = 0,578

Sub  total 3.390 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.464 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.050 m³/h

Aire Exterior 540 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 46 kcal/h                                                                    
Infiltracions 16 m³/h 5,7 °C x 0,30 28 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.464 kcal/h tedb = 26,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 16 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 83 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 12 Pers. x 115 kcal/persn. 1.380 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.463 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 540 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 137 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.601 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.064 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 540 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 416 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 540 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.237 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 1.652 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

3.879 kcal/h
Calor Total Generat 6.717 kcal/h

185 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

GIMNÀS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 4,4 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 134 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 16,0 m² x -12,5 °C x 0,71 -141 kcal/h Renovacions 12 Pers. x 45 m³/h.pers = 540 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 108,90 m² x 0,15 m³/h.m² = 16 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 36,3 m² Total 540 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x -3,9 °C x 2,8 -49 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 48,2 m² x 5,0 °C x 1,4 337 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 12 Pers. x 74 kcal/persn. 888 kcal/h FCSEL = 3.095 kcal/h / 4.646 kcal/h = 0,666

Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 468 kcal/h

Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 624 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 312 kcal/h FCST = 2.810 kcal/h / 5.322 kcal/h = 0,528

Sub  total 3.146 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.095 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 938 m³/h

      Aire Exterior 540 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -32 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 16 m³/h -3,9 °C x 0,30 -19 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.095 kcal/h tedb = 21,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 16 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 65 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 12 Pers. x 115 kcal/persn. 1.380 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 1.445 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 540 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 107 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.551 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.646 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 540 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -284 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 540 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 961 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 676 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

2.810 kcal/h
Calor Total Generat 5.322 kcal/h

147 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

GIMNÀS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : GIMNÀS

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 36,30 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 4 m² 2,8 21,8 °C 272

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 63

Mur exterior 16 m² 0,7 21,8 °C 246

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 48 m² 1,4 5,0 °C 337

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 36 m² 1,4 5,0 °C 254

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 36 m² 1,4 5,0 °C 254

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 16 103

Renovació  540 1.702

Total 1.427 1.805
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,3 0,02 0,42
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.831 kcal/h 4,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 106 Kcal/hm² 122,7 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 27 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,0 m² x 5,6 °C x 0,71 32 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 55,1 m³ x 0,15 m³/h = 8 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 18,4 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 38,0 m² x 5,0 °C x 1,4 266 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 18,4 m² x 5,0 °C x 1,4 129 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 18,4 m² x 5,0 °C x 1,4 129 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.535 kcal/h / 1.704 kcal/h = 0,901

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 237 kcal/h

Enllumenat 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 316 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 158 kcal/h FCST = 1.605 kcal/h / 1.980 kcal/h = 0,811

Sub  total 1.514 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.535 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 465 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 8 m³/h 5,7 °C x 0,30 14 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.535 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 8 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 42 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 146 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 169 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.704 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.605 kcal/h
Calor Total Generat 1.980 kcal/h

108 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

INFERMERIA-DESPATX MÈDIC

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 2,2 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 67 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,0 m² x -12,5 °C x 0,71 -71 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 55,14 m² x 0,15 m³/h.m² = 8 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 18,4 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -3,9 °C x 2,8 -24 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 38,0 m² x 5,0 °C x 1,4 266 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 18,4 m² x 5,0 °C x 1,4 129 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 18,4 m² x 5,0 °C x 1,4 129 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.377 kcal/h / 1.531 kcal/h = 0,899

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 237 kcal/h

Enllumenat 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 316 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 158 kcal/h FCST = 1.329 kcal/h / 1.644 kcal/h = 0,809

Sub  total 1.392 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.377 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 417 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 8 m³/h -3,9 °C x 0,30 -10 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.377 kcal/h tedb = 23,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 8 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 33 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 137 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 154 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.531 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

1.329 kcal/h
Calor Total Generat 1.644 kcal/h

89 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

INFERMERIA-DESPATX MÈDIC

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : INFERMERIA-DESPATX MÈDIC

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 18,38 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 63

Mur exterior 8 m² 0,7 21,8 °C 123

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 38 m² 1,4 5,0 °C 266

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 18 m² 1,4 5,0 °C 129

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 18 m² 1,4 5,0 °C 129

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 8 52

Renovació  90 284

Total 845 336
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,3 0,02 0,42
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.536 kcal/h 1,8 kW

                                                                                                                                          Rati: 84 Kcal/hm² 97,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 27 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 5,5 m² x 5,6 °C x 0,71 22 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 41,7 m³ x 0,15 m³/h = 6 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 13,9 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 13,9 m² x 5,0 °C x 1,4 97 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 13,9 m² x 5,0 °C x 1,4 97 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 1.289 kcal/h / 1.479 kcal/h = 0,871

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 179 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 239 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 120 kcal/h FCST = 1.358 kcal/h / 1.755 kcal/h = 0,774

Sub  total 1.270 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.289 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 390 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 6 m³/h 5,7 °C x 0,30 11 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.289 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 32 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 168 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 191 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.479 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.358 kcal/h
Calor Total Generat 1.755 kcal/h

126 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DESPATX PROFESSIONALS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 2,2 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 67 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 5,5 m² x -12,5 °C x 0,71 -48 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 41,73 m² x 0,15 m³/h.m² = 6 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 13,9 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -3,9 °C x 2,8 -24 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 13,9 m² x 5,0 °C x 1,4 97 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 13,9 m² x 5,0 °C x 1,4 97 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 1.168 kcal/h / 1.347 kcal/h = 0,867

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 179 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 239 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 120 kcal/h FCST = 1.121 kcal/h / 1.459 kcal/h = 0,768

Sub  total 1.181 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.168 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 354 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 6 m³/h -3,9 °C x 0,30 -7 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.168 kcal/h tedb = 23,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 25 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 161 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 179 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.347 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

1.121 kcal/h
Calor Total Generat 1.459 kcal/h

105 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DESPATX PROFESSIONALS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : DESPATX PROFESSIONALS

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 13,91 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 63

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 84

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 35 m² 1,4 5,0 °C 248

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 14 m² 1,4 5,0 °C 97

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 14 m² 1,4 5,0 °C 97

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 6 39

Renovació  90 284

Total 726 323
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,3 0,02 0,42
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.354 kcal/h 1,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 97 Kcal/hm² 113,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 27 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 5,5 m² x 5,6 °C x 0,71 22 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 41,0 m³ x 0,15 m³/h = 6 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 13,7 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 13,7 m² x 5,0 °C x 1,4 96 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 13,7 m² x 5,0 °C x 1,4 96 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 1.275 kcal/h / 1.465 kcal/h = 0,870

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 176 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 235 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 117 kcal/h FCST = 1.344 kcal/h / 1.740 kcal/h = 0,772

Sub  total 1.256 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.275 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 386 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 6 m³/h 5,7 °C x 0,30 11 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.275 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 31 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 167 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 190 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.465 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.344 kcal/h
Calor Total Generat 1.740 kcal/h

127 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DESPATX DIRECCIÓ

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 2,2 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 67 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 5,5 m² x -12,5 °C x 0,71 -48 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 40,95 m² x 0,15 m³/h.m² = 6 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 13,7 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -3,9 °C x 2,8 -24 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 13,7 m² x 5,0 °C x 1,4 96 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 13,7 m² x 5,0 °C x 1,4 96 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 1.155 kcal/h / 1.333 kcal/h = 0,866

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 176 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 235 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 117 kcal/h FCST = 1.107 kcal/h / 1.445 kcal/h = 0,766

Sub  total 1.167 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.155 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 350 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 6 m³/h -3,9 °C x 0,30 -7 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.155 kcal/h tedb = 23,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 24 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 160 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 178 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.333 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

1.107 kcal/h
Calor Total Generat 1.445 kcal/h

106 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DESPATX DIRECCIÓ

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : DESPATX DIRECCIÓ

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 13,65 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 63

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 84

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 35 m² 1,4 5,0 °C 248

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 14 m² 1,4 5,0 °C 96

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 14 m² 1,4 5,0 °C 96

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 6 39

Renovació  90 284

Total 722 322
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,3 0,02 0,42
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.348 kcal/h 1,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 99 Kcal/hm² 114,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 166 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 15,0 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 4,6 m² x 9,4 °C x 0,71 31 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x 5,7 °C x 2,8 20 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 17,4 m² x 5,0 °C x 1,4 122 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,0 m² x 5,0 °C x 1,4 35 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,0 m² x 5,0 °C x 1,4 35 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 797 kcal/h / 968 kcal/h = 0,824

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 86 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 43 kcal/h FCST = 867 kcal/h / 1.243 kcal/h = 0,697

Sub  total 786 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 797 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 242 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 797 kcal/h tedb = 26,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 11 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 147 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 170 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 968 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

867 kcal/h
Calor Total Generat 1.243 kcal/h

249 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PODÒLEG

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 16 hs del 22 Juliol i 21 Maig

N Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 28,1 °C 23 50 15,7            

S Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 188 kcal/h Aire primario 26,1 °C 50,0 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,1 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 4,0 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 4,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 10,0 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 15,00 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 4,6 m² x 13,0 °C x 0,71 43 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x 4,1 °C x 2,8 14 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 17,4 m² x 5,0 °C x 1,4 122 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,0 m² x 5,0 °C x 1,4 35 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,0 m² x 5,0 °C x 1,4 35 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 4,1 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 822 kcal/h / 989 kcal/h = 0,831

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 86 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 43 kcal/h FCST = 872 kcal/h / 1.225 kcal/h = 0,712

Sub  total 814 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 822 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 249 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x 2,1 °C x 0'1 BF x 0,30 6 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 4,1 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 822 kcal/h tedb = 25,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 32 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 32 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 32 kcal/hxm²

Sudest 32 kcal/hxm²
Sub Total 146 kcal/h Sud 35 kcal/hxm²

Sudoest 322 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 444 kcal/hxm²

Nordoest 284 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 21 kcal/h Horitzontal 341 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 167 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 989 kcal/h
Nord 4,0 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 4,4 °C
Est 4,4 °C

Sensible 90 m³/h x 2,1 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 50 kcal/h Sudest 6,1 °C
Latent 90 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 186 kcal/h Sud 10,0 °C

Sudoest 14,4 °C
Sub Total 236 kcal/h Oest 13,0 °C

Nordoest 6,6 °C
Horitzontal 15,2 °C

872 kcal/h
Calor Total Generat 1.225 kcal/h

245 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PODÒLEG

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : PODÒLEG

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 5,00 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 75

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 71

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 17 m² 1,4 5,0 °C 122

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 35

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 35

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 14

Renovació  90 284

Total 380 298
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,3 0 0,33
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 803 kcal/h 0,9 kW

                                                                                                                                          Rati: 161 Kcal/hm² 186,7 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 2,2 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 303 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 21,7 m³ x 0,15 m³/h = 3 m³/h

O Paret 5,9 m² x 9,4 °C x 0,71 39 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 7,2 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 21,4 m² x 5,0 °C x 1,4 150 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 7,2 m² x 5,0 °C x 1,4 51 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,2 m² x 5,0 °C x 1,4 51 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 1.106 kcal/h / 1.281 kcal/h = 0,863

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 93 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 124 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 62 kcal/h FCST = 1.175 kcal/h / 1.556 kcal/h = 0,755

Sub  total 1.092 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.106 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 335 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 3 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.106 kcal/h tedb = 25,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 3 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 17 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 153 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 175 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.281 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.175 kcal/h
Calor Total Generat 1.556 kcal/h

215 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PERRUQUERIA

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 16 hs del 22 Juliol i 21 Maig

N Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 28,1 °C 23 50 15,7            

S Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,3              
O Vidre 2,2 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 342 kcal/h Aire primario 26,1 °C 50,0 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,1 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 4,0 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 4,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 10,0 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 21,69 m² x 0,15 m³/h.m² = 3 m³/h

O Paret 5,9 m² x 13,0 °C x 0,71 54 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 7,2 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 4,1 °C x 2,8 26 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 21,4 m² x 5,0 °C x 1,4 150 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 7,2 m² x 5,0 °C x 1,4 51 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,2 m² x 5,0 °C x 1,4 51 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 4,1 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 1.146 kcal/h / 1.318 kcal/h = 0,870

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 93 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 124 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 62 kcal/h FCST = 1.196 kcal/h / 1.553 kcal/h = 0,770

Sub  total 1.137 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.146 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 347 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x 2,1 °C x 0'1 BF x 0,30 6 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 3 m³/h 4,1 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.146 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 3 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 15 kcal/h Nord 32 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 32 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 32 kcal/hxm²

Sudest 32 kcal/hxm²
Sub Total 151 kcal/h Sud 35 kcal/hxm²

Sudoest 322 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 444 kcal/hxm²

Nordoest 284 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 21 kcal/h Horitzontal 341 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 172 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.318 kcal/h
Nord 4,0 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 4,4 °C
Est 4,4 °C

Sensible 90 m³/h x 2,1 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 50 kcal/h Sudest 6,1 °C
Latent 90 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 186 kcal/h Sud 10,0 °C

Sudoest 14,4 °C
Sub Total 236 kcal/h Oest 13,0 °C

Nordoest 6,6 °C
Horitzontal 15,2 °C

1.196 kcal/h
Calor Total Generat 1.553 kcal/h

215 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PERRUQUERIA

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : PERRUQUERIA

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 7,23 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 6 m² 0,7 21,8 °C 91

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 21 m² 1,4 5,0 °C 150

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 7 m² 1,4 5,0 °C 51

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 7 m² 1,4 5,0 °C 51

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 3 21

Renovació  90 284

Total 520 304
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Oest 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,03 0,3 0,02 0,35
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.006 kcal/h 1,2 kW

                                                                                                                                          Rati: 139 Kcal/hm² 161,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 16,5 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,6 m² x 5,0 °C x 1,4 137 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,5 m² x 5,0 °C x 1,4 39 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,5 m² x 5,0 °C x 1,4 39 kcal/h Terra 0,4              

Terra 6,9 m² x 2,0 °C x 0,4 6 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 629 kcal/h / 801 kcal/h = 0,786

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 71 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 95 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 47 kcal/h FCST = 699 kcal/h / 1.076 kcal/h = 0,649

Sub  total 617 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 629 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 191 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 629 kcal/h tedb = 26,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 13 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 149 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 172 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 801 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

699 kcal/h
Calor Total Generat 1.076 kcal/h

196 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PERRUQUERIA

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 16,50 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,6 m² x 5,0 °C x 1,4 137 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,5 m² x 5,0 °C x 1,4 39 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,5 m² x 5,0 °C x 1,4 39 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 6,9 m² x 2,0 °C x 0,4 6 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 71 kcal/persn. 142 kcal/h FCSEL = 629 kcal/h / 801 kcal/h = 0,786

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 71 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 95 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 47 kcal/h FCST = 699 kcal/h / 1.076 kcal/h = 0,649

Sub  total 617 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 629 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 191 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 629 kcal/h tedb = 26,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 13 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 68 kcal/persn. 136 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 149 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 172 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 801 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

699 kcal/h
Calor Total Generat 1.076 kcal/h

196 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PERRUQUERIA

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : PERRUQUERIA

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 5,50 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 20 m² 1,4 5,0 °C 137

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 6 m² 1,4 5,0 °C 39

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 6 m² 1,4 5,0 °C 39

Terra 7 m² 0,4 10,0 °C 31

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 16

Renovació  90 284

Total 287 299
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,3 0 0,3
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 673 kcal/h 0,8 kW

                                                                                                                                          Rati: 122 Kcal/hm² 142,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 166 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 27,2 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret 4,5 m² x 9,4 °C x 0,71 30 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 9,1 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x 5,7 °C x 2,8 20 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 127 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 9,1 m² x 5,0 °C x 1,4 64 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 9,1 m² x 5,0 °C x 1,4 64 kcal/h Terra 0,4              

Terra 14,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.012 kcal/h / 1.160 kcal/h = 0,873

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 117 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 156 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = 1.082 kcal/h / 1.436 kcal/h = 0,753

Sub  total 998 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.012 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 307 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 7 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.012 kcal/h tedb = 25,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 21 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 125 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 148 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.160 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.082 kcal/h
Calor Total Generat 1.436 kcal/h

158 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

VESTIDOR HOMES

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 16 hs del 22 Juliol i 21 Maig

N Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 28,1 °C 23 50 15,7            

S Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 188 kcal/h Aire primario 26,1 °C 50,0 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,1 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 4,0 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 4,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 10,0 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 27,24 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 4,5 m² x 13,0 °C x 0,71 41 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 9,1 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x 4,1 °C x 2,8 14 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 127 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 9,1 m² x 5,0 °C x 1,4 64 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 9,1 m² x 5,0 °C x 1,4 64 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 14,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 4,1 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.036 kcal/h / 1.179 kcal/h = 0,878

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 117 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 156 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = 1.086 kcal/h / 1.415 kcal/h = 0,767

Sub  total 1.025 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.036 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 314 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x 2,1 °C x 0'1 BF x 0,30 6 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h 4,1 °C x 0,30 5 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.036 kcal/h tedb = 25,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 19 kcal/h Nord 32 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 32 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 32 kcal/hxm²

Sudest 32 kcal/hxm²
Sub Total 123 kcal/h Sud 35 kcal/hxm²

Sudoest 322 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 444 kcal/hxm²

Nordoest 284 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 21 kcal/h Horitzontal 341 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 143 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.179 kcal/h
Nord 4,0 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 4,4 °C
Est 4,4 °C

Sensible 90 m³/h x 2,1 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 50 kcal/h Sudest 6,1 °C
Latent 90 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 186 kcal/h Sud 10,0 °C

Sudoest 14,4 °C
Sub Total 236 kcal/h Oest 13,0 °C

Nordoest 6,6 °C
Horitzontal 15,2 °C

1.086 kcal/h
Calor Total Generat 1.415 kcal/h

156 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

VESTIDOR HOMES

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : VESTIDOR HOMES

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 9,08 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 75

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 4 m² 0,7 21,8 °C 69

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 18 m² 1,4 5,0 °C 127

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 9 m² 1,4 5,0 °C 64

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 9 m² 1,4 5,0 °C 64

Terra 14 m² 0,4 10,0 °C 63

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 4 26

Renovació  90 284

Total 503 309
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Nord 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,2 0,04 0,34
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 983 kcal/h 1,1 kW

                                                                                                                                          Rati: 108 Kcal/hm² 125,9 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,8 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 9 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 5 Pers. x 45 m³/h.pers = 225 m³/h
E Paret 9,1 m² x 6,5 °C x 0,71 42 kcal/h Renovacions

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 73,7 m³ x 0,15 m³/h = 11 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 24,6 m² Total 225 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,8 m² x 5,7 °C x 2,8 12 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 38,2 m² x 5,0 °C x 1,4 268 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 24,6 m² x 5,0 °C x 1,4 172 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 24,6 m² x 5,0 °C x 1,4 172 kcal/h Terra 0,4              

Terra 14,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 5 Pers. x 61 kcal/persn. 305 kcal/h FCSEL = 2.024 kcal/h / 2.398 kcal/h = 0,844

Força 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 317 kcal/h

Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 423 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 211 kcal/h FCST = 2.198 kcal/h / 3.087 kcal/h = 0,712

Sub  total 1.986 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.024 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 613 m³/h

Aire Exterior 225 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 19 kcal/h                                                                    
Infiltracions 11 m³/h 5,7 °C x 0,30 19 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.024 kcal/h tedb = 26,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 11 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 56 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 5 Pers. x 52 kcal/persn. 260 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 316 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 225 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 57 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 374 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.398 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 225 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 173 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 225 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 515 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 689 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

2.198 kcal/h
Calor Total Generat 3.087 kcal/h

126 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

VESTIDOR DONES

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 8 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,8 m² x 439 kcal/hxm² x 0,35 118 kcal/h Exteriores 22,2 °C 21,4 93,4 15,7            

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,1 °C 71,7 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 271 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,9 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -10,9 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 5 Pers. x 45 m³/h.pers = 225 m³/h
E Paret 9,1 m² x -4,8 °C x 0,71 -31 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

N Paret 0,0 m² x -10,9 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 73,74 m² x 0,15 m³/h.m² = 11 m³/h

O Paret 0,0 m² x -10,3 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 24,6 m² Total 225 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,8 m² x -1,8 °C x 2,8 -4 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 38,2 m² x 5,0 °C x 1,4 268 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 24,6 m² x 5,0 °C x 1,4 172 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 24,6 m² x 5,0 °C x 1,4 172 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 14,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,8 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 5 Pers. x 61 kcal/persn. 305 kcal/h FCSEL = 1.994 kcal/h / 2.357 kcal/h = 0,846

Força 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 317 kcal/h

Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 423 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 211 kcal/h FCST = 1.939 kcal/h / 2.771 kcal/h = 0,700

Sub  total 2.006 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.994 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 604 m³/h

      Aire Exterior 225 m³/h x -0,9 °C x 0'1 BF x 0,30 -6 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 11 m³/h -1,8 °C x 0,30 -6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.994 kcal/h tedb = 23,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 11 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 51 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 5 Pers. x 52 kcal/persn. 260 kcal/h Nordest 222 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 439 kcal/hxm²

Sudest 374 kcal/hxm²
Sub Total 311 kcal/h Sud 65 kcal/hxm²

Sudoest 29 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 225 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 52 kcal/h Horitzontal 271 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 363 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.357 kcal/h
Nord -10,9 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -9,2 °C
Est -4,8 °C

Sensible 225 m³/h x -0,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -55 kcal/h Sudest -5,0 °C
Latent 225 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 469 kcal/h Sud -10,9 °C

Sudoest -9,8 °C
Sub Total 414 kcal/h Oest -10,3 °C

Nordoest -10,9 °C
Horitzontal -9,5 °C

1.939 kcal/h
Calor Total Generat 2.771 kcal/h

113 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

VESTIDOR DONES

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316

140316 - Càlcul de càrregues VDO Página 32 de 186

REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : VESTIDOR DONES

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 24,58 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 48

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 9 m² 0,7 21,8 °C 140

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 38 m² 1,4 5,0 °C 268

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 25 m² 1,4 5,0 °C 172

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 25 m² 1,4 5,0 °C 172

Terra 14 m² 0,4 10,0 °C 63

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 11 70

Renovació  225 709

Total 905 779
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,07 0,2 0 0,27
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.928 kcal/h 2,2 kW

                                                                                                                                          Rati: 78 Kcal/hm² 91,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 12,2 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,1 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 478 kcal/h / 550 kcal/h = 0,868

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 52 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 70 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 35 kcal/h FCST = 512 kcal/h / 688 kcal/h = 0,744

Sub  total 471 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 478 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 145 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 478 kcal/h tedb = 25,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 73 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 550 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

512 kcal/h
Calor Total Generat 688 kcal/h

170 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 12,15 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,1 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 478 kcal/h / 550 kcal/h = 0,868

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 52 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 70 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 35 kcal/h FCST = 512 kcal/h / 688 kcal/h = 0,744

Sub  total 471 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 478 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 145 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 478 kcal/h tedb = 25,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 73 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 550 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

512 kcal/h
Calor Total Generat 688 kcal/h

170 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 4,05 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 22 m² 1,4 5,0 °C 154

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 28

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 28

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 11

Renovació  45 142

Total 253 153
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 457 kcal/h 0,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 113 Kcal/hm² 131,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 12,2 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,1 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Terra 0,4              

Terra 5,3 m² x 2,0 °C x 0,4 5 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 482 kcal/h / 555 kcal/h = 0,869

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 52 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 70 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 35 kcal/h FCST = 517 kcal/h / 693 kcal/h = 0,746

Sub  total 475 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 482 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 146 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 482 kcal/h tedb = 25,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 73 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 555 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

517 kcal/h
Calor Total Generat 693 kcal/h

171 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 12,15 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,1 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,0 m² x 5,0 °C x 1,4 154 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,1 m² x 5,0 °C x 1,4 28 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 5,3 m² x 2,0 °C x 0,4 5 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 482 kcal/h / 555 kcal/h = 0,869

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 52 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 70 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 35 kcal/h FCST = 517 kcal/h / 693 kcal/h = 0,746

Sub  total 475 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 482 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 146 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 482 kcal/h tedb = 25,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 73 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 555 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

517 kcal/h
Calor Total Generat 693 kcal/h

171 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 4,05 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 22 m² 1,4 5,0 °C 154

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 28

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 28

Terra 5 m² 0,4 10,0 °C 23

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 11

Renovació  45 142

Total 276 153
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 485 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 120 Kcal/hm² 139,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 27 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x = 0 m³/h
E Paret 2,5 m² x 6,5 °C x 0,71 11 kcal/h Renovacions

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 113,9 m³ x 0,15 m³/h = 17 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 38,0 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 26,0 m² x 5,0 °C x 5,0 651 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 113,6 m² x 5,0 °C x 1,4 795 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 38,0 m² x 5,0 °C x 1,4 266 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 38,0 m² x 5,0 °C x 1,4 266 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 3.610 kcal/h / 3.749 kcal/h = 0,963

Força 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 490 kcal/h

Enllumenat 0,8 kW x 860 kcal/(kW.h) 653 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 326 kcal/h FCST = 3.610 kcal/h / 3.749 kcal/h = 0,963

Sub  total 3.581 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.610 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.094 m³/h

Aire Exterior 0 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                    
Infiltracions 17 m³/h 5,7 °C x 0,30 29 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.610 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 17 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 87 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 139 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 139 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.749 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 0 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 0 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

3.610 kcal/h
Calor Total Generat 3.749 kcal/h

99 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 8 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 2,2 m² x 439 kcal/hxm² x 0,35 338 kcal/h Exteriores 22,2 °C 21,4 93,4 15,7            

O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,1 °C 71,7 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 271 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,9 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -10,9 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 0 m³/h.pers = 0 m³/h
E Paret 2,5 m² x -4,8 °C x 0,71 -8 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

O Paret 0,0 m² x -10,3 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 113,88 m² x 0,15 m³/h.m² = 17 m³/h

O Paret 0,0 m² x -10,3 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 38,0 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,8 °C x 2,8 -11 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 26,0 m² x 5,0 °C x 5,0 651 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 113,6 m² x 5,0 °C x 1,4 795 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 38,0 m² x 5,0 °C x 1,4 266 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 38,0 m² x 5,0 °C x 1,4 266 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,8 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 3.817 kcal/h / 3.948 kcal/h = 0,967

Força 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 490 kcal/h

Enllumenat 0,8 kW x 860 kcal/(kW.h) 653 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 326 kcal/h FCST = 3.817 kcal/h / 3.948 kcal/h = 0,967

Sub  total 3.826 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.817 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.157 m³/h

      Aire Exterior 0 m³/h x -0,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 17 m³/h -1,8 °C x 0,30 -9 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.817 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 17 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 79 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 222 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 439 kcal/hxm²

Sudest 374 kcal/hxm²
Sub Total 131 kcal/h Sud 65 kcal/hxm²

Sudoest 29 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 271 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 131 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.948 kcal/h
Nord -10,9 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -9,2 °C
Est -4,8 °C

Sensible 0 m³/h x -0,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest -5,0 °C
Latent 0 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud -10,9 °C

Sudoest -9,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest -10,3 °C

Nordoest -10,9 °C
Horitzontal -9,5 °C

3.817 kcal/h
Calor Total Generat 3.948 kcal/h

104 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : PAS

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 37,96 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 26 m² 5,0 5,0 °C 651

Mur exterior 2 m² 0,7 21,8 °C 38

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 114 m² 1,4 5,0 °C 795

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 38 m² 1,4 5,0 °C 266

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 38 m² 1,4 5,0 °C 266

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 17 108

Renovació  0 0

Total 2.151 108
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,02 0,29
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 2.883 kcal/h 3,4 kW

                                                                                                                                          Rati: 76 Kcal/hm² 88,3 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 4,4 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 213 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 12 Pers. x 45 m³/h.pers = 540 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 106,1 m³ x 0,15 m³/h = 16 m³/h

S Paret 11,8 m² x 21,4 °C x 0,71 178 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 35,4 m² Total 540 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x 5,7 °C x 2,8 71 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 6,7 m² x 5,0 °C x 5,0 168 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 49,7 m² x 5,0 °C x 1,4 348 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 12 Pers. x 61 kcal/persn. 732 kcal/h FCSEL = 3.647 kcal/h / 4.490 kcal/h = 0,812

Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 456 kcal/h

Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 609 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 304 kcal/h FCST = 4.063 kcal/h / 6.142 kcal/h = 0,661

Sub  total 3.574 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.647 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.105 m³/h

Aire Exterior 540 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 46 kcal/h                                                                    
Infiltracions 16 m³/h 5,7 °C x 0,30 27 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.647 kcal/h tedb = 26,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 16 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 81 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 12 Pers. x 52 kcal/persn. 624 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 705 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 540 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 137 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 842 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.490 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 540 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 416 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 540 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.237 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 1.652 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

4.063 kcal/h
Calor Total Generat 6.142 kcal/h

174 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

SALA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 4,4 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 693 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 12 Pers. x 45 m³/h.pers = 540 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 9,1 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 106,14 m² x 0,15 m³/h.m² = 16 m³/h

S Paret 11,8 m² x 9,1 °C x 0,71 76 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 35,4 m² Total 540 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x -1,4 °C x 2,8 -17 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 6,7 m² x 5,0 °C x 5,0 168 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 49,7 m² x 5,0 °C x 1,4 348 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 35,4 m² x 5,0 °C x 1,4 248 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 12 Pers. x 61 kcal/persn. 732 kcal/h FCSEL = 3.846 kcal/h / 4.633 kcal/h = 0,830

Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 456 kcal/h

Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 609 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 304 kcal/h FCST = 3.743 kcal/h / 5.456 kcal/h = 0,686

Sub  total 3.864 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.846 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.165 m³/h

      Aire Exterior 540 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -11 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 16 m³/h -1,4 °C x 0,30 -7 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.846 kcal/h tedb = 23,4 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 16 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 61 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 12 Pers. x 52 kcal/persn. 624 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 685 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 540 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 103 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 787 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.633 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 540 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -102 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 540 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 926 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 823 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

3.743 kcal/h
Calor Total Generat 5.456 kcal/h

154 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

SALA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : SALA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 35,38 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 4 m² 2,8 21,8 °C 272

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 7 m² 5,0 5,0 °C 168

Mur exterior 12 m² 0,7 21,8 °C 181

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 50 m² 1,4 5,0 °C 348

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 35 m² 1,4 5,0 °C 248

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 35 m² 1,4 5,0 °C 248

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 16 100

Renovació  540 1.702

Total 1.465 1.803
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,3 0,02 0,32
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.736 kcal/h 4,3 kW

                                                                                                                                          Rati: 106 Kcal/hm² 122,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 6,6 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 81 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 22,2 m² x 5,6 °C x 0,71 88 kcal/h Renovacions 19 Pers. x 45 m³/h.pers = 855 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 166,6 m³ x 0,15 m³/h = 25 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 55,5 m² Total 855 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 6,6 m² x 5,7 °C x 2,8 107 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 55,4 m² x 5,0 °C x 1,4 388 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 55,5 m² x 5,0 °C x 1,4 389 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 55,5 m² x 5,0 °C x 1,4 389 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 19 Pers. x 61 kcal/persn. 1.159 kcal/h FCSEL = 4.949 kcal/h / 6.281 kcal/h = 0,788

Força 0,8 kW x 860 kcal/(kW.h) 716 kcal/h

Enllumenat 1,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 955 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 478 kcal/h FCST = 5.607 kcal/h / 8.898 kcal/h = 0,630

Sub  total 4.833 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.949 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.500 m³/h

Aire Exterior 855 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 73 kcal/h                                                                    
Infiltracions 25 m³/h 5,7 °C x 0,30 43 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.949 kcal/h tedb = 27,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 25 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 127 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 19 Pers. x 52 kcal/persn. 988 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.115 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 855 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 218 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.333 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 6.281 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 855 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 658 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 855 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.959 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 2.616 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

5.607 kcal/h
Calor Total Generat 8.898 kcal/h

160 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

SALA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 6,6 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 201 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 22,2 m² x -12,5 °C x 0,71 -196 kcal/h Renovacions 19 Pers. x 45 m³/h.pers = 855 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 166,59 m² x 0,15 m³/h.m² = 25 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 55,5 m² Total 855 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 6,6 m² x -3,9 °C x 2,8 -73 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 55,4 m² x 5,0 °C x 1,4 388 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 55,5 m² x 5,0 °C x 1,4 389 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 55,5 m² x 5,0 °C x 1,4 389 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 19 Pers. x 61 kcal/persn. 1.159 kcal/h FCSEL = 4.410 kcal/h / 5.666 kcal/h = 0,778

Força 0,8 kW x 860 kcal/(kW.h) 716 kcal/h

Enllumenat 1,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 955 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 478 kcal/h FCST = 3.960 kcal/h / 6.737 kcal/h = 0,588

Sub  total 4.490 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.410 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.337 m³/h

      Aire Exterior 855 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -50 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 25 m³/h -3,9 °C x 0,30 -29 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.410 kcal/h tedb = 21,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 25 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 99 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 19 Pers. x 52 kcal/persn. 988 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 1.087 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 855 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 169 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.256 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.666 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 855 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -450 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 855 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.521 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 1.071 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

3.960 kcal/h
Calor Total Generat 6.737 kcal/h

121 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

SALA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : SALA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 55,53 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 7 m² 2,8 21,8 °C 408

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 84

Mur exterior 22 m² 0,7 21,8 °C 341

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 55 m² 1,4 5,0 °C 388

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 56 m² 1,4 5,0 °C 389

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 56 m² 1,4 5,0 °C 389

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 25 158

Renovació  855 2.695

Total 1.999 2.853
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,3 0,02 0,42
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 5.691 kcal/h 6,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 102 Kcal/hm² 119,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 4,4 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 54 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 1,1 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 13 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 11,2 m² x 5,6 °C x 0,71 44 kcal/h Renovacions 12 Pers. x 45 m³/h.pers = 540 m³/h
E Paret 17,2 m² x 6,5 °C x 0,71 79 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 103,5 m³ x 0,15 m³/h = 16 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 34,5 m² Total 540 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 5,5 m² x 5,7 °C x 2,8 89 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,2 m² x 5,0 °C x 1,4 226 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 34,5 m² x 5,0 °C x 1,4 242 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 34,5 m² x 5,0 °C x 1,4 242 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 12 Pers. x 61 kcal/persn. 732 kcal/h FCSEL = 3.170 kcal/h / 4.010 kcal/h = 0,790

Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 445 kcal/h

Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 593 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 297 kcal/h FCST = 3.585 kcal/h / 5.663 kcal/h = 0,633

Sub  total 3.097 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.170 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 961 m³/h

Aire Exterior 540 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 46 kcal/h                                                                    
Infiltracions 16 m³/h 5,7 °C x 0,30 27 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.170 kcal/h tedb = 27,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 16 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 79 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 12 Pers. x 52 kcal/persn. 624 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 703 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 540 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 137 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 840 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.010 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 540 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 416 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 540 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.237 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 1.652 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

3.585 kcal/h
Calor Total Generat 5.663 kcal/h

164 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

TALLER 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 4,4 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 134 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 1,1 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 131 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 11,2 m² x -12,5 °C x 0,71 -99 kcal/h Renovacions 12 Pers. x 45 m³/h.pers = 540 m³/h
E Paret 17,2 m² x -11,2 °C x 0,71 -136 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 103,50 m² x 0,15 m³/h.m² = 16 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 34,5 m² Total 540 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 5,5 m² x -3,9 °C x 2,8 -61 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,2 m² x 5,0 °C x 1,4 226 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 34,5 m² x 5,0 °C x 1,4 242 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 34,5 m² x 5,0 °C x 1,4 242 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 12 Pers. x 61 kcal/persn. 732 kcal/h FCSEL = 2.738 kcal/h / 3.530 kcal/h = 0,776

Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 445 kcal/h

Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 593 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 297 kcal/h FCST = 2.453 kcal/h / 4.206 kcal/h = 0,583

Sub  total 2.788 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.738 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 830 m³/h

      Aire Exterior 540 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -32 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 16 m³/h -3,9 °C x 0,30 -18 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.738 kcal/h tedb = 21,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 16 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 61 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 12 Pers. x 52 kcal/persn. 624 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 685 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 540 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 107 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 792 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.530 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 540 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -284 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 540 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 961 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 676 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

2.453 kcal/h
Calor Total Generat 4.206 kcal/h

122 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

TALLER 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : TALLER 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 34,50 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 6 m² 2,8 21,8 °C 340

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 28 m² 0,7 21,8 °C 437

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 32 m² 1,4 5,0 °C 226

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 35 m² 1,4 5,0 °C 242

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 35 m² 1,4 5,0 °C 242

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 16 98

Renovació  540 1.702

Total 1.527 1.800
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Nord 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,3 0,04 0,44
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 4.000 kcal/h 4,7 kW

                                                                                                                                          Rati: 116 Kcal/hm² 134,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 2,6 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 128 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 6 Pers. x 45 m³/h.pers = 270 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

E Paret 9,3 m² x 6,5 °C x 0,71 43 kcal/h Infiltracions 52,2 m³ x 0,15 m³/h = 8 m³/h

S Paret 12,7 m² x 21,4 °C x 0,71 191 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 17,4 m² Total 270 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,6 m² x 5,7 °C x 2,8 43 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,9 m² x 5,0 °C x 1,4 160 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 17,4 m² x 5,0 °C x 1,4 122 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 17,4 m² x 5,0 °C x 1,4 122 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 6 Pers. x 61 kcal/persn. 366 kcal/h FCSEL = 1.926 kcal/h / 2.346 kcal/h = 0,821

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 224 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 299 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 150 kcal/h FCST = 2.134 kcal/h / 3.173 kcal/h = 0,672

Sub  total 1.889 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.926 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 584 m³/h

Aire Exterior 270 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 23 kcal/h                                                                    
Infiltracions 8 m³/h 5,7 °C x 0,30 13 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.926 kcal/h tedb = 26,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 8 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 40 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 6 Pers. x 52 kcal/persn. 312 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 352 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 270 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 69 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 421 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.346 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 270 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 208 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 270 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 618 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 826 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

2.134 kcal/h
Calor Total Generat 3.173 kcal/h

182 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

TALLER 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 2,6 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 416 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 6 Pers. x 45 m³/h.pers = 270 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

E Paret 9,3 m² x 1,3 °C x 0,71 9 kcal/h Infiltracions 52,20 m² x 0,15 m³/h.m² = 8 m³/h

S Paret 12,7 m² x 9,1 °C x 0,71 81 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 17,4 m² Total 270 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,6 m² x -1,4 °C x 2,8 -10 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,9 m² x 5,0 °C x 1,4 160 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 17,4 m² x 5,0 °C x 1,4 122 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 17,4 m² x 5,0 °C x 1,4 122 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 6 Pers. x 61 kcal/persn. 366 kcal/h FCSEL = 1.972 kcal/h / 2.365 kcal/h = 0,834

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 224 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 299 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 150 kcal/h FCST = 1.921 kcal/h / 2.777 kcal/h = 0,692

Sub  total 1.980 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.972 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 597 m³/h

      Aire Exterior 270 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -6 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 8 m³/h -1,4 °C x 0,30 -3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.972 kcal/h tedb = 23,4 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 8 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 30 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 6 Pers. x 52 kcal/persn. 312 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 342 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 270 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 51 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 393 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.365 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 270 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -51 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 270 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 463 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 412 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.921 kcal/h
Calor Total Generat 2.777 kcal/h

160 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

TALLER 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : TALLER 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 17,40 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 3 m² 2,8 21,8 °C 163

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 22 m² 0,7 21,8 °C 338

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 23 m² 1,4 5,0 °C 160

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 17 m² 1,4 5,0 °C 122

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 17 m² 1,4 5,0 °C 122

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 8 49

Renovació  270 851

Total 947 900
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,04 0,31
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 2.141 kcal/h 2,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 123 Kcal/hm² 143,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 22,4 m³ x 0,15 m³/h = 3 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 7,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 33,1 m² x 5,0 °C x 1,4 232 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 7,5 m² x 5,0 °C x 1,4 52 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,5 m² x 5,0 °C x 1,4 52 kcal/h Terra 0,4              

Terra 5,3 m² x 2,0 °C x 0,4 5 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 807 kcal/h / 951 kcal/h = 0,849

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 96 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 128 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 64 kcal/h FCST = 876 kcal/h / 1.227 kcal/h = 0,715

Sub  total 794 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 807 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 245 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 3 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 807 kcal/h tedb = 26,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 3 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 17 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 121 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 144 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 951 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

876 kcal/h
Calor Total Generat 1.227 kcal/h

164 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

RECEPCIÓ

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 22,38 m² x 0,15 m³/h.m² = 3 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 7,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 33,1 m² x 5,0 °C x 1,4 232 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 7,5 m² x 5,0 °C x 1,4 52 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,5 m² x 5,0 °C x 1,4 52 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 5,3 m² x 2,0 °C x 0,4 5 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 807 kcal/h / 951 kcal/h = 0,849

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 96 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 128 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 64 kcal/h FCST = 876 kcal/h / 1.227 kcal/h = 0,715

Sub  total 794 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 807 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 245 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 3 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 807 kcal/h tedb = 26,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 3 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 17 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 121 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 144 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 951 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

876 kcal/h
Calor Total Generat 1.227 kcal/h

164 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

RECEPCIÓ

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : RECEPCIÓ

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 7,46 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 33 m² 1,4 5,0 °C 232

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 7 m² 1,4 5,0 °C 52

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 7 m² 1,4 5,0 °C 52

Terra 5 m² 0,4 10,0 °C 23

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 3 21

Renovació  90 284

Total 402 305
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 787 kcal/h 0,9 kW

                                                                                                                                          Rati: 105 Kcal/hm² 122,7 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

O Paret 6,6 m² x 9,4 °C x 0,71 44 kcal/h Infiltracions 33,1 m³ x 0,15 m³/h = 5 m³/h

S Paret 11,9 m² x 21,4 °C x 0,71 180 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 11,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 11,0 m² x 5,0 °C x 1,4 77 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 11,0 m² x 5,0 °C x 1,4 77 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.260 kcal/h / 1.412 kcal/h = 0,892

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 142 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 190 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 95 kcal/h FCST = 1.329 kcal/h / 1.687 kcal/h = 0,788

Sub  total 1.244 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.260 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 382 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 5 m³/h 5,7 °C x 0,30 8 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.260 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 5 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 25 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 129 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 152 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.412 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.329 kcal/h
Calor Total Generat 1.687 kcal/h

153 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

ATENCIÓ TREBALLADORA SOCIAL

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

O Paret 6,6 m² x -5,8 °C x 0,71 -27 kcal/h Infiltracions 33,09 m² x 0,15 m³/h.m² = 5 m³/h

S Paret 11,9 m² x 9,1 °C x 0,71 76 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 11,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 11,0 m² x 5,0 °C x 1,4 77 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 11,0 m² x 5,0 °C x 1,4 77 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.262 kcal/h / 1.402 kcal/h = 0,900

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 142 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 190 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 95 kcal/h FCST = 1.245 kcal/h / 1.539 kcal/h = 0,809

Sub  total 1.266 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.262 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 382 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 5 m³/h -1,4 °C x 0,30 -2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.262 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 5 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 19 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 123 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 17 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 140 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.402 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 90 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -17 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 90 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 154 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 137 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.245 kcal/h
Calor Total Generat 1.539 kcal/h

140 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

ATENCIÓ TREBALLADORA SOCIAL

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : ATENCIÓ TREBALLADORA SOCIAL

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 11,03 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 19 m² 0,7 21,8 °C 284

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 19 m² 1,4 5,0 °C 133

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 11 m² 1,4 5,0 °C 77

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 11 m² 1,4 5,0 °C 77

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 5 31

Renovació  90 284

Total 750 315
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,03 0,2 0,04 0,27
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.268 kcal/h 1,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 115 Kcal/hm² 133,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 3,4 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 162 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x = 0 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

E Paret 9,9 m² x 6,5 °C x 0,71 45 kcal/h Infiltracions 3,4 m³ x 82,00 m³/h = 276 m³/h

S Paret 9,8 m² x 21,4 °C x 0,71 148 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 16,0 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 3,4 m² x 5,7 °C x 2,8 54 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 5,0 m² x 5,0 °C x 5,0 126 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 126 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 16,0 m² x 5,0 °C x 1,4 112 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 16,0 m² x 5,0 °C x 1,4 112 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 2.038 kcal/h / 3.492 kcal/h = 0,584

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 206 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 275 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 138 kcal/h FCST = 2.038 kcal/h / 3.492 kcal/h = 0,584

Sub  total 1.567 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.038 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 618 m³/h

Aire Exterior 0 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                    
Infiltracions 276 m³/h 5,7 °C x 0,30 471 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.038 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 276 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 1.403 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.455 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.455 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.492 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 0 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 0 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

2.038 kcal/h
Calor Total Generat 3.492 kcal/h

218 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

VESTIÍBUL

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
S Vidre 3,4 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 529 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 0 m³/h.pers = 0 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

E Paret 9,9 m² x 1,3 °C x 0,71 9 kcal/h Infiltracions 3,36 m² x 82,00 m³/h.m² = 276 m³/h

S Paret 9,8 m² x 9,1 °C x 0,71 63 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 16,0 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 3,4 m² x -1,4 °C x 2,8 -13 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 5,0 m² x 5,0 °C x 5,0 126 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 126 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 16,0 m² x 5,0 °C x 1,4 112 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 16,0 m² x 5,0 °C x 1,4 112 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.628 kcal/h / 2.730 kcal/h = 0,597

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 206 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 275 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 138 kcal/h FCST = 1.628 kcal/h / 2.730 kcal/h = 0,597

Sub  total 1.744 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.628 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 493 m³/h

      Aire Exterior 0 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 276 m³/h -1,4 °C x 0,30 -116 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.628 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 276 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 1.049 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 1.101 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.101 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.730 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 0 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 0 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.628 kcal/h
Calor Total Generat 2.730 kcal/h

171 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

VESTIÍBUL

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316

140316 - Càlcul de càrregues VES Página 62 de 186

REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : VESTIÍBUL

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 15,99 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 3 m² 2,8 21,8 °C 208

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 5 m² 5,0 5,0 °C 126

Mur exterior 20 m² 0,7 21,8 °C 303

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 18 m² 1,4 5,0 °C 126

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 16 m² 1,4 5,0 °C 112

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 16 m² 1,4 5,0 °C 112

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 276 1.737

Renovació  0 0

Total 988 1.737
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,04 0,31
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.031 kcal/h 3,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 190 Kcal/hm² 220,4 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 166 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 8,9 m³ x 0,15 m³/h = 1 m³/h

O Paret 2,1 m² x 9,4 °C x 0,71 14 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,0 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x 5,7 °C x 2,8 20 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,4 m² x 5,0 °C x 1,4 129 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 594 kcal/h / 664 kcal/h = 0,894

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 51 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 25 kcal/h FCST = 629 kcal/h / 802 kcal/h = 0,784

Sub  total 588 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 594 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 180 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 594 kcal/h tedb = 25,4 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 70 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 664 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

629 kcal/h
Calor Total Generat 802 kcal/h

271 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY VISITANTS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,2 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 12 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 9,1 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 8,88 m² x 0,15 m³/h.m² = 1 m³/h

O Paret 2,1 m² x -5,8 °C x 0,71 -9 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,0 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -5 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,4 m² x 5,0 °C x 1,4 129 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 385 kcal/h / 451 kcal/h = 0,854

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 51 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 25 kcal/h FCST = 377 kcal/h / 520 kcal/h = 0,725

Sub  total 387 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 385 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 117 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 1 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 385 kcal/h tedb = 23,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 5 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 57 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 66 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 451 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

377 kcal/h
Calor Total Generat 520 kcal/h

176 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY VISITANTS

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316

140316 - Càlcul de càrregues BVI Página 65 de 186



REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY VISITANTS

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 2,96 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 75

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 2 m² 0,7 21,8 °C 32

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 18 m² 1,4 5,0 °C 129

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 21

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 21

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 1 8

Renovació  45 142

Total 319 150
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 543 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 183 Kcal/hm² 213,3 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,4 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 61 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,6 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 4,5 m² x 9,4 °C x 0,71 30 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,5 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,4 m² x 5,7 °C x 2,8 7 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 20,1 m² x 5,0 °C x 1,4 140 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 587 kcal/h / 661 kcal/h = 0,888

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 58 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 622 kcal/h / 799 kcal/h = 0,778

Sub  total 580 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 587 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 178 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 587 kcal/h tedb = 25,4 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 62 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 661 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

622 kcal/h
Calor Total Generat 799 kcal/h

176 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,4 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 4 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 9,1 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,59 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 4,5 m² x -5,8 °C x 0,71 -18 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,5 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,4 m² x -1,4 °C x 2,8 -2 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 20,1 m² x 5,0 °C x 1,4 140 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 465 kcal/h / 533 kcal/h = 0,872

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 58 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 456 kcal/h / 602 kcal/h = 0,758

Sub  total 466 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 465 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 141 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 465 kcal/h tedb = 23,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 8 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 60 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 68 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 533 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

456 kcal/h
Calor Total Generat 602 kcal/h

133 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316

140316 - Càlcul de càrregues B1B Página 68 de 186

REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 4,53 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 27

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 69

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 20 m² 1,4 5,0 °C 140

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 13

Renovació  45 142

Total 342 155
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 576 kcal/h 0,7 kW

                                                                                                                                          Rati: 127 Kcal/hm² 147,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 11,4 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 4,8 m² x 9,4 °C x 0,71 32 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,8 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,9 m² x 5,0 °C x 1,4 139 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 27 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 27 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 481 kcal/h / 553 kcal/h = 0,870

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 49 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 33 kcal/h FCST = 516 kcal/h / 691 kcal/h = 0,746

Sub  total 475 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 481 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 146 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 481 kcal/h tedb = 25,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 72 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 553 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

516 kcal/h
Calor Total Generat 691 kcal/h

182 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 9,1 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 11,40 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 4,8 m² x -5,8 °C x 0,71 -20 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,8 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x -1,4 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,9 m² x 5,0 °C x 1,4 139 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 27 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 27 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 421 kcal/h / 488 kcal/h = 0,863

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 49 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 33 kcal/h FCST = 413 kcal/h / 557 kcal/h = 0,741

Sub  total 423 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 421 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 128 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 421 kcal/h tedb = 23,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 67 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 488 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

413 kcal/h
Calor Total Generat 557 kcal/h

147 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 3,80 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 74

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 20 m² 1,4 5,0 °C 139

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 27

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 27

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 11

Renovació  45 142

Total 308 153
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 532 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 140 Kcal/hm² 162,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 4,8 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 234 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 151 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 10 Pers. x 45 m³/h.pers = 450 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 8,7 m² x 21,4 °C x 0,71 131 kcal/h Infiltracions 61,6 m³ x 0,15 m³/h = 9 m³/h

O Paret 15,6 m² x 9,4 °C x 0,71 103 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 20,5 m² Total 450 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 5,9 m² x 5,7 °C x 2,8 96 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 20,5 m² x 5,0 °C x 1,4 144 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 20,5 m² x 5,0 °C x 1,4 144 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 10 Pers. x 61 kcal/persn. 610 kcal/h FCSEL = 2.685 kcal/h / 3.366 kcal/h = 0,798

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 265 kcal/h

Enllumenat 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 353 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 177 kcal/h FCST = 3.031 kcal/h / 4.743 kcal/h = 0,639

Sub  total 2.630 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.685 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 814 m³/h

Aire Exterior 450 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 38 kcal/h                                                                    
Infiltracions 9 m³/h 5,7 °C x 0,30 16 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.685 kcal/h tedb = 27,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 9 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 47 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 10 Pers. x 52 kcal/persn. 520 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 567 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 450 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 115 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 682 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.366 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 450 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 346 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 450 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.031 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 1.377 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

3.031 kcal/h
Calor Total Generat 4.743 kcal/h

231 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

SALA D'ESTAR PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 4,8 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 762 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 11 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 10 Pers. x 45 m³/h.pers = 450 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 8,7 m² x 9,1 °C x 0,71 56 kcal/h Infiltracions 61,62 m² x 0,15 m³/h.m² = 9 m³/h

O Paret 15,6 m² x -5,8 °C x 0,71 -64 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 20,5 m² Total 450 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 5,9 m² x -1,4 °C x 2,8 -24 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 20,5 m² x 5,0 °C x 1,4 144 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 20,5 m² x 5,0 °C x 1,4 144 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 10 Pers. x 61 kcal/persn. 610 kcal/h FCSEL = 2.643 kcal/h / 3.284 kcal/h = 0,805

Força 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 265 kcal/h

Enllumenat 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 353 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 177 kcal/h FCST = 2.558 kcal/h / 3.970 kcal/h = 0,644

Sub  total 2.657 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.643 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 801 m³/h

      Aire Exterior 450 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -9 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 9 m³/h -1,4 °C x 0,30 -4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.643 kcal/h tedb = 23,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 9 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 35 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 10 Pers. x 52 kcal/persn. 520 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 555 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 450 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 86 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 641 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.284 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 450 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -85 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 450 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 771 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 686 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

2.558 kcal/h
Calor Total Generat 3.970 kcal/h

193 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

SALA D'ESTAR PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : SALA D'ESTAR PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 20,54 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 6 m² 2,8 21,8 °C 367

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 24 m² 0,7 21,8 °C 373

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 24 m² 1,4 5,0 °C 170

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 21 m² 1,4 5,0 °C 144

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 21 m² 1,4 5,0 °C 144

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 9 58

Renovació  450 1.419

Total 1.251 1.477
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.003 kcal/h 3,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 146 Kcal/hm² 170,0 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 27 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x 5,6 °C x 0,71 33 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,9 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 14,6 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,6 m² x 5,0 °C x 1,4 228 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.298 kcal/h / 1.458 kcal/h = 0,890

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 251 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 126 kcal/h FCST = 1.367 kcal/h / 1.734 kcal/h = 0,789

Sub  total 1.279 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.298 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 393 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 11 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.298 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 33 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 137 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 160 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.458 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.367 kcal/h
Calor Total Generat 1.734 kcal/h

119 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 2,2 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 67 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x -12,5 °C x 0,71 -73 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,86 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 14,6 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -3,9 °C x 2,8 -24 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,6 m² x 5,0 °C x 1,4 228 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.140 kcal/h / 1.288 kcal/h = 0,885

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 251 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 126 kcal/h FCST = 1.093 kcal/h / 1.401 kcal/h = 0,780

Sub  total 1.153 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.140 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 345 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -3,9 °C x 0,30 -8 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.140 kcal/h tedb = 23,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 26 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 130 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 148 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.288 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

1.093 kcal/h
Calor Total Generat 1.401 kcal/h

96 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 14,62 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 63

Mur exterior 8 m² 0,7 21,8 °C 128

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 33 m² 1,4 5,0 °C 228

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 102

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 102

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 7 41

Renovació  90 284

Total 759 325
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,2 0,02 0,32
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.328 kcal/h 1,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 91 Kcal/hm² 105,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 4,4 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 54 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 11,7 m² x 5,6 °C x 0,71 46 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 8,7 m² x 6,5 °C x 0,71 40 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 46,6 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x 5,7 °C x 2,8 71 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,7 m² x 5,0 °C x 1,4 159 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,5 m² x 5,0 °C x 1,4 109 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,5 m² x 5,0 °C x 1,4 109 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.382 kcal/h / 1.544 kcal/h = 0,895

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 200 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 267 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 133 kcal/h FCST = 1.451 kcal/h / 1.819 kcal/h = 0,797

Sub  total 1.362 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.382 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 419 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.382 kcal/h tedb = 25,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 36 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 140 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 162 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.544 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.451 kcal/h
Calor Total Generat 1.819 kcal/h

117 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 4,4 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 134 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 11,7 m² x -12,5 °C x 0,71 -103 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 8,7 m² x -11,2 °C x 0,71 -69 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 46,56 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x -3,9 °C x 2,8 -49 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,7 m² x 5,0 °C x 1,4 159 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,5 m² x 5,0 °C x 1,4 109 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,5 m² x 5,0 °C x 1,4 109 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.051 kcal/h / 1.201 kcal/h = 0,876

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 200 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 267 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 133 kcal/h FCST = 1.004 kcal/h / 1.313 kcal/h = 0,764

Sub  total 1.065 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.051 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 319 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -3,9 °C x 0,30 -8 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.051 kcal/h tedb = 22,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 28 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 132 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 149 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.201 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

1.004 kcal/h
Calor Total Generat 1.313 kcal/h

85 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 15,52 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 4 m² 2,8 21,8 °C 272

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 20 m² 0,7 21,8 °C 313

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 23 m² 1,4 5,0 °C 159

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 16 m² 1,4 5,0 °C 109

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 16 m² 1,4 5,0 °C 109

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 7 44

Renovació  90 284

Total 1.013 328
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Nord 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,2 0,04 0,34
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.686 kcal/h 2,0 kW

                                                                                                                                          Rati: 109 Kcal/hm² 126,3 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 5,0 m² x 21,4 °C x 0,71 75 kcal/h Infiltracions 45,0 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 39,0 m² x 5,0 °C x 1,4 273 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.475 kcal/h / 1.636 kcal/h = 0,901

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 194 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 258 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 129 kcal/h FCST = 1.544 kcal/h / 1.911 kcal/h = 0,808

Sub  total 1.455 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.475 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 447 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.475 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 34 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 138 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 161 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.636 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.544 kcal/h
Calor Total Generat 1.911 kcal/h

127 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 5,0 m² x 9,1 °C x 0,71 32 kcal/h Infiltracions 45,00 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 39,0 m² x 5,0 °C x 1,4 273 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.603 kcal/h / 1.750 kcal/h = 0,916

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 194 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 258 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 129 kcal/h FCST = 1.586 kcal/h / 1.887 kcal/h = 0,840

Sub  total 1.608 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.603 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 486 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -1,4 °C x 0,30 -3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.603 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 26 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 130 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 17 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 147 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.750 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 90 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -17 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 90 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 154 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 137 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.586 kcal/h
Calor Total Generat 1.887 kcal/h

126 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 15,00 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 77

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 39 m² 1,4 5,0 °C 273

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 105

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 105

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 7 43

Renovació  90 284

Total 748 326
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.239 kcal/h 1,4 kW

                                                                                                                                          Rati: 83 Kcal/hm² 96,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 6,2 m² x 21,4 °C x 0,71 94 kcal/h Infiltracions 25,3 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 974 kcal/h / 1.056 kcal/h = 0,922

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 1.008 kcal/h / 1.194 kcal/h = 0,844

Sub  total 963 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 974 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 295 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 974 kcal/h tedb = 24,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 19 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 71 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 83 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.056 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.008 kcal/h
Calor Total Generat 1.194 kcal/h

142 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 6 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 6,2 m² x 9,1 °C x 0,71 40 kcal/h Infiltracions 25,29 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.103 kcal/h / 1.178 kcal/h = 0,936

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 1.094 kcal/h / 1.247 kcal/h = 0,878

Sub  total 1.105 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.103 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 334 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h -1,4 °C x 0,30 -2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.103 kcal/h tedb = 23,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 14 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 66 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 75 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.178 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.094 kcal/h
Calor Total Generat 1.247 kcal/h

148 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 6 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 6 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 8,43 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 6 m² 0,7 21,8 °C 95

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 24 m² 1,4 5,0 °C 170

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 59

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 59

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 4 24

Renovació  45 142

Total 572 166
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 864 kcal/h 1,0 kW

                                                                                                                                          Rati: 102 Kcal/hm² 119,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 6,2 m² x 21,4 °C x 0,71 94 kcal/h Infiltracions 25,3 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 974 kcal/h / 1.056 kcal/h = 0,922

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 1.008 kcal/h / 1.194 kcal/h = 0,844

Sub  total 963 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 974 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 295 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 974 kcal/h tedb = 24,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 19 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 71 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 83 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.056 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.008 kcal/h
Calor Total Generat 1.194 kcal/h

142 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 7 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 6,2 m² x 9,1 °C x 0,71 40 kcal/h Infiltracions 25,29 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.103 kcal/h / 1.178 kcal/h = 0,936

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 1.094 kcal/h / 1.247 kcal/h = 0,878

Sub  total 1.105 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.103 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 334 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h -1,4 °C x 0,30 -2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.103 kcal/h tedb = 23,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 14 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 66 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 75 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.178 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.094 kcal/h
Calor Total Generat 1.247 kcal/h

148 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 7 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 7 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 8,43 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 6 m² 0,7 21,8 °C 95

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 24 m² 1,4 5,0 °C 170

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 59

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 59

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 4 24

Renovació  45 142

Total 572 166
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 864 kcal/h 1,0 kW

                                                                                                                                          Rati: 102 Kcal/hm² 119,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

140316 - Càlcul de càrregues HI71 Página 90 de 186

 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 9,0 m² x 6,5 °C x 0,71 41 kcal/h Renovacions

S Paret 6,2 m² x 21,4 °C x 0,71 94 kcal/h Infiltracions 23,6 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 7,9 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 7,9 m² x 5,0 °C x 1,4 55 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,9 m² x 5,0 °C x 1,4 55 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 922 kcal/h / 1.003 kcal/h = 0,919

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 102 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 135 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h FCST = 957 kcal/h / 1.141 kcal/h = 0,838

Sub  total 912 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 922 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 279 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 922 kcal/h tedb = 24,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 18 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 70 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 81 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.003 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

957 kcal/h
Calor Total Generat 1.141 kcal/h

145 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 8 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 9,0 m² x 1,3 °C x 0,71 8 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 6,2 m² x 9,1 °C x 0,71 40 kcal/h Infiltracions 23,61 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 7,9 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 7,9 m² x 5,0 °C x 1,4 55 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,9 m² x 5,0 °C x 1,4 55 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.019 kcal/h / 1.093 kcal/h = 0,932

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 102 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 135 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h FCST = 1.010 kcal/h / 1.161 kcal/h = 0,870

Sub  total 1.021 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.019 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 309 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.019 kcal/h tedb = 23,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 13 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 65 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.093 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.010 kcal/h
Calor Total Generat 1.161 kcal/h

148 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 8 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 8 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 7,87 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 15 m² 0,7 21,8 °C 234

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 15 m² 1,4 5,0 °C 107

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 55

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 55

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 4 22

Renovació  45 142

Total 640 164
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 944 kcal/h 1,1 kW

                                                                                                                                          Rati: 120 Kcal/hm² 139,5 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

S Vidre x 138 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre 2,2 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 303 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret 1,5 m² x 21,4 °C x 0,71 23 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
O Paret 7,4 m² x 9,4 °C x 0,71 49 kcal/h Renovacions

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 25,7 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,6 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 21,8 m² x 5,0 °C x 1,4 152 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,6 m² x 5,0 °C x 1,4 60 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,6 m² x 5,0 °C x 1,4 60 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.137 kcal/h / 1.220 kcal/h = 0,932

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 110 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 147 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 74 kcal/h FCST = 1.171 kcal/h / 1.357 kcal/h = 0,863

Sub  total 1.126 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.137 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 344 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 7 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.137 kcal/h tedb = 24,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 20 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 72 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 83 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.220 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.171 kcal/h
Calor Total Generat 1.357 kcal/h

159 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 9 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

 GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 16 hs del 22 Juliol i 21 Maig

S Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre 2,2 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 342 kcal/h Exteriores 28,1 °C 23 50 15,7            

N Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,1 °C 50,0 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,1 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret 1,5 m² x 10,0 °C x 0,71 11 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
O Paret 7,4 m² x 13,0 °C x 0,71 68 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

N Paret 0,0 m² x 4,0 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 25,65 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 0,0 m² x 13,0 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,6 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 4,1 °C x 2,8 26 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 21,8 m² x 5,0 °C x 1,4 152 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,6 m² x 5,0 °C x 1,4 60 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,6 m² x 5,0 °C x 1,4 60 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 4,1 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.170 kcal/h / 1.250 kcal/h = 0,936

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 110 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 147 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 74 kcal/h FCST = 1.195 kcal/h / 1.367 kcal/h = 0,874

Sub  total 1.162 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.170 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 354 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,1 °C x 0'1 BF x 0,30 3 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h 4,1 °C x 0,30 5 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.170 kcal/h tedb = 24,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 18 kcal/h Nord 32 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 32 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 32 kcal/hxm²

Sudest 32 kcal/hxm²
Sub Total 70 kcal/h Sud 35 kcal/hxm²

Sudoest 322 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 444 kcal/hxm²

Nordoest 284 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 10 kcal/h Horitzontal 341 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 80 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.250 kcal/h
Nord 4,0 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 4,4 °C
Est 4,4 °C

Sensible 45 m³/h x 2,1 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 25 kcal/h Sudest 6,1 °C
Latent 45 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 93 kcal/h Sud 10,0 °C

Sudoest 14,4 °C
Sub Total 118 kcal/h Oest 13,0 °C

Nordoest 6,6 °C
Horitzontal 15,2 °C

1.195 kcal/h
Calor Total Generat 1.367 kcal/h

160 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 9 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 9 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 8,55 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 9 m² 0,7 21,8 °C 137

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 22 m² 1,4 5,0 °C 152

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 9 m² 1,4 5,0 °C 60

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 9 m² 1,4 5,0 °C 60

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 4 24

Renovació  45 142

Total 597 166
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,03 0,2 0,04 0,27
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 925 kcal/h 1,1 kW

                                                                                                                                          Rati: 108 Kcal/hm² 125,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

E Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 27 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

E Paret 7,4 m² x 6,5 °C x 0,71 34 kcal/h Infiltracions 45,8 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.348 kcal/h / 1.510 kcal/h = 0,893

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 197 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 262 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 131 kcal/h FCST = 1.417 kcal/h / 1.785 kcal/h = 0,794

Sub  total 1.329 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.348 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 409 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.348 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 35 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 139 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 162 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.510 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.417 kcal/h
Calor Total Generat 1.785 kcal/h

117 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 10 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 8 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 439 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,2 °C 21,4 93,4 15,7            

E Vidre 2,2 m² x 439 kcal/hxm² x 0,35 338 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,1 °C 71,7 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 271 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,9 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -10,9 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -4,8 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

E Paret 7,4 m² x -4,8 °C x 0,71 -25 kcal/h Infiltracions 45,75 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -10,3 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,8 °C x 2,8 -11 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,8 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.528 kcal/h / 1.684 kcal/h = 0,907

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 197 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 262 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 131 kcal/h FCST = 1.506 kcal/h / 1.850 kcal/h = 0,814

Sub  total 1.534 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.528 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 463 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,9 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -1,8 °C x 0,30 -4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.528 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 32 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 222 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 439 kcal/hxm²

Sudest 374 kcal/hxm²
Sub Total 136 kcal/h Sud 65 kcal/hxm²

Sudoest 29 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 21 kcal/h Horitzontal 271 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 157 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.684 kcal/h
Nord -10,9 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -9,2 °C
Est -4,8 °C

Sensible 90 m³/h x -0,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -22 kcal/h Sudest -5,0 °C
Latent 90 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 187 kcal/h Sud -10,9 °C

Sudoest -9,8 °C
Sub Total 166 kcal/h Oest -10,3 °C

Nordoest -10,9 °C
Horitzontal -9,5 °C

1.506 kcal/h
Calor Total Generat 1.850 kcal/h

121 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 10 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316

140316 - Càlcul de càrregues HD101 Página 98 de 186

REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 10 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 15,25 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 7 m² 0,7 21,8 °C 114

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 36 m² 1,4 5,0 °C 254

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 107

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 107

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 7 43

Renovació  90 284

Total 770 327
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,02 0,29
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.320 kcal/h 1,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 87 Kcal/hm² 100,7 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 7,5 m² x 6,5 °C x 0,71 34 kcal/h Renovacions

S Paret 13,7 m² x 21,4 °C x 0,71 207 kcal/h Infiltracions 49,2 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 16,4 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,8 m² x 5,0 °C x 1,4 160 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 16,4 m² x 5,0 °C x 1,4 115 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 16,4 m² x 5,0 °C x 1,4 115 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.602 kcal/h / 1.766 kcal/h = 0,907

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 212 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 282 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 141 kcal/h FCST = 1.671 kcal/h / 2.042 kcal/h = 0,818

Sub  total 1.581 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.602 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 485 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 13 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.602 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 38 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 142 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 164 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.766 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.671 kcal/h
Calor Total Generat 2.042 kcal/h

124 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 11 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 7,5 m² x 1,3 °C x 0,71 7 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 13,7 m² x 9,1 °C x 0,71 88 kcal/h Infiltracions 49,20 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 16,4 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,8 m² x 5,0 °C x 1,4 160 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 16,4 m² x 5,0 °C x 1,4 115 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 16,4 m² x 5,0 °C x 1,4 115 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.626 kcal/h / 1.775 kcal/h = 0,916

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 212 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 282 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 141 kcal/h FCST = 1.609 kcal/h / 1.912 kcal/h = 0,841

Sub  total 1.631 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.626 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 493 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -1,4 °C x 0,30 -3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.626 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 28 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 132 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 17 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 149 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.775 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 90 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -17 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 90 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 154 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 137 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.609 kcal/h
Calor Total Generat 1.912 kcal/h

117 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 11 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 11 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 16,40 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 21 m² 0,7 21,8 °C 326

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 23 m² 1,4 5,0 °C 160

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 16 m² 1,4 5,0 °C 115

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 16 m² 1,4 5,0 °C 115

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 7 47

Renovació  90 284

Total 904 330
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,04 0,31
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.514 kcal/h 1,8 kW

                                                                                                                                          Rati: 92 Kcal/hm² 107,4 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,5 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 5,1 m² x 9,4 °C x 0,71 34 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,5 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 514 kcal/h / 588 kcal/h = 0,875

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 58 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 77 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 549 kcal/h / 726 kcal/h = 0,756

Sub  total 507 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 514 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 156 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 514 kcal/h tedb = 25,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 62 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 588 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

549 kcal/h
Calor Total Generat 726 kcal/h

161 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 1 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,50 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 5,1 m² x 9,4 °C x 0,71 34 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,5 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,5 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 514 kcal/h / 588 kcal/h = 0,875

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 58 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 77 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 549 kcal/h / 726 kcal/h = 0,756

Sub  total 507 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 514 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 156 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 514 kcal/h tedb = 25,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 62 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 588 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

549 kcal/h
Calor Total Generat 726 kcal/h

161 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 1 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : DUTXA 1 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 4,50 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 78

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 19 m² 1,4 5,0 °C 133

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 13

Renovació  45 142

Total 317 155
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 544 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 121 Kcal/hm² 140,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 151 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,7 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 4,0 m² x 9,4 °C x 0,71 27 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,6 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,1 m² x 5,7 °C x 2,8 18 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 679 kcal/h / 753 kcal/h = 0,902

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 59 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 714 kcal/h / 890 kcal/h = 0,801

Sub  total 672 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 679 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 206 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 679 kcal/h tedb = 25,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 62 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 753 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

714 kcal/h
Calor Total Generat 890 kcal/h

196 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 11 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 9,1 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,65 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 4,0 m² x -5,8 °C x 0,71 -16 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,6 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,1 m² x -1,4 °C x 2,8 -4 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 465 kcal/h / 533 kcal/h = 0,872

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 59 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 456 kcal/h / 602 kcal/h = 0,758

Sub  total 466 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 465 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 141 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 465 kcal/h tedb = 23,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 8 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 60 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 68 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 533 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

456 kcal/h
Calor Total Generat 602 kcal/h

132 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 1 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 4,55 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 68

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 4 m² 0,7 21,8 °C 61

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 19 m² 1,4 5,0 °C 133

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 13

Renovació  45 142

Total 368 155
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 608 kcal/h 0,7 kW

                                                                                                                                          Rati: 134 Kcal/hm² 155,3 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 8,9 m³ x 0,15 m³/h = 1 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,0 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 127 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 391 kcal/h / 462 kcal/h = 0,848

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 51 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 25 kcal/h FCST = 426 kcal/h / 599 kcal/h = 0,711

Sub  total 385 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 391 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 119 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 391 kcal/h tedb = 26,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 70 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 462 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

426 kcal/h
Calor Total Generat 599 kcal/h

203 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 2 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 8,85 m² x 0,15 m³/h.m² = 1 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,0 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 127 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 391 kcal/h / 462 kcal/h = 0,848

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 51 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 25 kcal/h FCST = 426 kcal/h / 599 kcal/h = 0,711

Sub  total 385 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 391 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 119 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 391 kcal/h tedb = 26,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 70 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 462 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

426 kcal/h
Calor Total Generat 599 kcal/h

203 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 2 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : DUTXA 2 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 2,95 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 18 m² 1,4 5,0 °C 127

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 21

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 21

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 1 8

Renovació  45 142

Total 210 150
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 402 kcal/h 0,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 136 Kcal/hm² 158,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

S Vidre x 138 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 9,8 m³ x 0,15 m³/h = 1 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,9 m² x 5,0 °C x 1,4 139 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,3 m² x 5,0 °C x 1,4 23 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,3 m² x 5,0 °C x 1,4 23 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 420 kcal/h / 491 kcal/h = 0,856

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 42 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 56 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 28 kcal/h FCST = 455 kcal/h / 629 kcal/h = 0,723

Sub  total 414 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 420 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 127 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 420 kcal/h tedb = 26,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 71 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 491 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

455 kcal/h
Calor Total Generat 629 kcal/h

193 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 9,75 m² x 0,15 m³/h.m² = 1 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 3,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,9 m² x 5,0 °C x 1,4 139 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 3,3 m² x 5,0 °C x 1,4 23 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,3 m² x 5,0 °C x 1,4 23 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 420 kcal/h / 491 kcal/h = 0,856

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 42 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 56 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 28 kcal/h FCST = 455 kcal/h / 629 kcal/h = 0,723

Sub  total 414 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 420 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 127 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 420 kcal/h tedb = 26,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 71 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 491 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

455 kcal/h
Calor Total Generat 629 kcal/h

193 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 2 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 3,25 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 20 m² 1,4 5,0 °C 139

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 23

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 23

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 1 9

Renovació  45 142

Total 227 151
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,03 0,2 0,02 0,25
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 435 kcal/h 0,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 134 Kcal/hm² 155,5 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 15,9 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 26,5 m² x 5,0 °C x 1,4 186 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 576 kcal/h / 651 kcal/h = 0,884

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 91 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 46 kcal/h FCST = 611 kcal/h / 789 kcal/h = 0,774

Sub  total 568 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 576 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 175 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 576 kcal/h tedb = 25,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 12 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 64 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 76 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 651 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

611 kcal/h
Calor Total Generat 789 kcal/h

149 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY/DUTXA 3 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316

140316 - Càlcul de càrregues BADU31 Página 115 de 186



 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 15,90 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 26,5 m² x 5,0 °C x 1,4 186 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 576 kcal/h / 651 kcal/h = 0,884

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 91 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 46 kcal/h FCST = 611 kcal/h / 789 kcal/h = 0,774

Sub  total 568 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 576 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 175 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 576 kcal/h tedb = 25,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 12 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 64 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 76 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 651 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

611 kcal/h
Calor Total Generat 789 kcal/h

149 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY/DUTXA 3 PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY/DUTXA 3 PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 5,30 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 27 m² 1,4 5,0 °C 186

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 37

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 37

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 15

Renovació  45 142

Total 302 157
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 519 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 98 Kcal/hm² 113,9 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

140316 - Càlcul de càrregues BADU31 Página 117 de 186



 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x = 0 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 1,7 m³ x 82,00 m³/h = 138 m³/h

E Paret 11,1 m² x 6,5 °C x 0,71 51 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 47,5 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 35,7 m² x 5,0 °C x 5,0 893 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 145,2 m² x 5,0 °C x 1,4 1.016 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 47,5 m² x 5,0 °C x 1,4 332 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 47,5 m² x 5,0 °C x 1,4 332 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 4.757 kcal/h / 5.510 kcal/h = 0,863

Força 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 612 kcal/h

Enllumenat 0,9 kW x 860 kcal/(kW.h) 816 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 408 kcal/h FCST = 4.757 kcal/h / 5.510 kcal/h = 0,863

Sub  total 4.521 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.757 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.442 m³/h

Aire Exterior 0 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                    
Infiltracions 138 m³/h 5,7 °C x 0,30 236 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.757 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 138 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 701 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 753 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 753 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.510 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 0 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 0 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

4.757 kcal/h
Calor Total Generat 5.510 kcal/h

116 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316

140316 - Càlcul de càrregues PA11 Página 118 de 186

 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 0 m³/h.pers = 0 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 1,68 m² x 82,00 m³/h.m² = 138 m³/h

E Paret 11,1 m² x 6,5 °C x 0,71 51 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 47,5 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 35,7 m² x 5,0 °C x 5,0 893 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 145,2 m² x 5,0 °C x 1,4 1.016 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 47,5 m² x 5,0 °C x 1,4 332 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 47,5 m² x 5,0 °C x 1,4 332 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 4.757 kcal/h / 5.510 kcal/h = 0,863

Força 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 612 kcal/h

Enllumenat 0,9 kW x 860 kcal/(kW.h) 816 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 408 kcal/h FCST = 4.757 kcal/h / 5.510 kcal/h = 0,863

Sub  total 4.521 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.757 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.442 m³/h

      Aire Exterior 0 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 138 m³/h 5,7 °C x 0,30 236 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.757 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 138 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 701 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 753 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 753 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.510 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 0 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 0 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

4.757 kcal/h
Calor Total Generat 5.510 kcal/h

116 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS PLANTA 1

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : PAS PLANTA 1

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 47,45 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 36 m² 5,0 5,0 °C 893

Mur exterior 11 m² 0,7 21,8 °C 171

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 145 m² 1,4 5,0 °C 1.016

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 47 m² 1,4 5,0 °C 332

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 47 m² 1,4 5,0 °C 332

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 138 869

Renovació  0 0

Total 2.744 869
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,07 0,2 0 0,27
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 4.353 kcal/h 5,1 kW

                                                                                                                                          Rati: 92 Kcal/hm² 106,7 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 12,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 590 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 151 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 10 Pers. x 45 m³/h.pers = 450 m³/h
E Paret 7,8 m² x 6,5 °C x 0,71 36 kcal/h Renovacions

S Paret 21,1 m² x 21,4 °C x 0,71 318 kcal/h Infiltracions 113,4 m³ x 0,15 m³/h = 17 m³/h

O Paret 15,6 m² x 9,4 °C x 0,71 103 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 37,8 m² x 9,5 °C x 0,39 139 kcal/h Sup. Local 37,8 m² Total 450 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 13,3 m² x 5,7 °C x 2,8 215 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,2 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 37,8 m² x 5,0 °C x 1,4 265 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 37,8 m² x 5,7 °C x 0,4 83 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 10 Pers. x 61 kcal/persn. 610 kcal/h FCSEL = 4.295 kcal/h / 5.016 kcal/h = 0,856

Força 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 488 kcal/h

Enllumenat 0,8 kW x 860 kcal/(kW.h) 650 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 325 kcal/h FCST = 4.641 kcal/h / 6.393 kcal/h = 0,726

Sub  total 4.227 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.295 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.301 m³/h

Aire Exterior 450 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 38 kcal/h                                                                    
Infiltracions 17 m³/h 5,7 °C x 0,30 29 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.295 kcal/h tedb = 26,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 17 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 87 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 10 Pers. x 52 kcal/persn. 520 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 607 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 450 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 115 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 721 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.016 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 450 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 346 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 450 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.031 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 1.377 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

4.641 kcal/h
Calor Total Generat 6.393 kcal/h

169 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 12,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 1.923 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 11 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 10 Pers. x 45 m³/h.pers = 450 m³/h
E Paret 7,8 m² x 1,3 °C x 0,71 7 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 21,1 m² x 9,1 °C x 0,71 135 kcal/h Infiltracions 113,40 m² x 0,15 m³/h.m² = 17 m³/h

O Paret 15,6 m² x -5,8 °C x 0,71 -64 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 37,8 m² x -3,9 °C x 0,39 -57 kcal/h Sup. Local 37,8 m² Total 450 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 13,3 m² x -1,4 °C x 2,8 -53 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,2 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 37,8 m² x 5,0 °C x 1,4 265 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 37,8 m² x -1,4 °C x 0,4 -20 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 10 Pers. x 61 kcal/persn. 610 kcal/h FCSEL = 4.457 kcal/h / 5.128 kcal/h = 0,869

Força 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 488 kcal/h

Enllumenat 0,8 kW x 860 kcal/(kW.h) 650 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 325 kcal/h FCST = 4.372 kcal/h / 5.814 kcal/h = 0,752

Sub  total 4.474 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.457 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.351 m³/h

      Aire Exterior 450 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -9 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 17 m³/h -1,4 °C x 0,30 -7 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.457 kcal/h tedb = 23,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 17 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 65 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 10 Pers. x 52 kcal/persn. 520 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 585 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 450 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 86 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 670 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.128 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 450 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -85 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 450 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 771 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 686 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

4.372 kcal/h
Calor Total Generat 5.814 kcal/h

154 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 37,80 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 13 m² 2,8 21,8 °C 823

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 84

Mur exterior 44 m² 0,7 21,8 °C 684

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 24 m² 1,4 5,0 °C 170

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 38 m² 1,4 5,0 °C 265

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 38 m² 0,4 21,8 °C 319 Infiltracions 17 107

Renovació  450 1.419

Total 2.345 1.526
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Instal.lació d'Aire

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,3 0,02 0,32
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 4.621 kcal/h 5,4 kW

                                                                                                                                          Rati: 122 Kcal/hm² 142,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 27 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x 5,6 °C x 0,71 33 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,9 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 14,6 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,6 m² x 5,0 °C x 1,4 228 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.298 kcal/h / 1.458 kcal/h = 0,890

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 251 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 126 kcal/h FCST = 1.367 kcal/h / 1.734 kcal/h = 0,789

Sub  total 1.279 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.298 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 393 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 11 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.298 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 33 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 137 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 160 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.458 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.367 kcal/h
Calor Total Generat 1.734 kcal/h

119 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 2,2 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 67 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x -12,5 °C x 0,71 -73 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,86 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 14,6 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -3,9 °C x 2,8 -24 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,6 m² x 5,0 °C x 1,4 228 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -3,9 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.140 kcal/h / 1.288 kcal/h = 0,885

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 251 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 126 kcal/h FCST = 1.093 kcal/h / 1.401 kcal/h = 0,780

Sub  total 1.153 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.140 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 345 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -3,9 °C x 0,30 -8 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.140 kcal/h tedb = 23,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 26 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 130 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 148 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.288 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

1.093 kcal/h
Calor Total Generat 1.401 kcal/h

96 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 1-3 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 14,62 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 63

Mur exterior 8 m² 0,7 21,8 °C 128

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 33 m² 1,4 5,0 °C 228

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 102

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 102

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 7 41

Renovació  90 284

Total 759 325
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,2 0,02 0,32
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.328 kcal/h 1,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 91 Kcal/hm² 105,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 4,4 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 54 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 11,7 m² x 5,6 °C x 0,71 46 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 8,7 m² x 6,5 °C x 0,71 40 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 46,6 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,5 m² x 9,5 °C x 0,39 57 kcal/h Sup. Local 15,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x 5,7 °C x 2,8 71 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,7 m² x 5,0 °C x 1,4 159 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,5 m² x 5,0 °C x 1,4 109 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 15,5 m² x 5,7 °C x 0,4 34 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.364 kcal/h / 1.527 kcal/h = 0,894

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 200 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 267 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 133 kcal/h FCST = 1.433 kcal/h / 1.802 kcal/h = 0,795

Sub  total 1.345 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.364 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 413 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.364 kcal/h tedb = 25,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 36 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 140 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 162 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.527 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.433 kcal/h
Calor Total Generat 1.802 kcal/h

116 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 4,4 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 134 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 11,7 m² x -12,5 °C x 0,71 -103 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 8,7 m² x -11,2 °C x 0,71 -69 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 46,56 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,5 m² x -9,4 °C x 0,39 -56 kcal/h Sup. Local 15,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x -3,9 °C x 2,8 -49 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 22,7 m² x 5,0 °C x 1,4 159 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,5 m² x 5,0 °C x 1,4 109 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 15,5 m² x -3,9 °C x 0,4 -23 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 863 kcal/h / 1.012 kcal/h = 0,852

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 200 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 267 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 133 kcal/h FCST = 815 kcal/h / 1.125 kcal/h = 0,725

Sub  total 876 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 863 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 261 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -3,9 °C x 0,30 -8 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 863 kcal/h tedb = 22,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 28 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 132 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 149 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.012 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

815 kcal/h
Calor Total Generat 1.125 kcal/h

72 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 15,52 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 4 m² 2,8 21,8 °C 272

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 20 m² 0,7 21,8 °C 313

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 23 m² 1,4 5,0 °C 159

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 16 m² 1,4 5,0 °C 109

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 16 m² 0,4 21,8 °C 131 Infiltracions 7 44

Renovació  90 284

Total 1.036 328
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Nord 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,2 0,04 0,34
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.716 kcal/h 2,0 kW

                                                                                                                                          Rati: 111 Kcal/hm² 128,5 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 5,0 m² x 21,4 °C x 0,71 75 kcal/h Infiltracions 45,0 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 39,0 m² x 5,0 °C x 1,4 273 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.475 kcal/h / 1.636 kcal/h = 0,901

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 194 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 258 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 129 kcal/h FCST = 1.544 kcal/h / 1.911 kcal/h = 0,808

Sub  total 1.455 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.475 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 447 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.475 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 34 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 138 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 161 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.636 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.544 kcal/h
Calor Total Generat 1.911 kcal/h

127 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 5,0 m² x 9,1 °C x 0,71 32 kcal/h Infiltracions 45,00 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 15,0 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 39,0 m² x 5,0 °C x 1,4 273 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,0 m² x 5,0 °C x 1,4 105 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.603 kcal/h / 1.750 kcal/h = 0,916

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 194 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 258 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 129 kcal/h FCST = 1.586 kcal/h / 1.887 kcal/h = 0,840

Sub  total 1.608 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.603 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 486 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -1,4 °C x 0,30 -3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.603 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 26 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 130 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 17 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 147 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.750 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 90 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -17 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 90 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 154 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 137 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.586 kcal/h
Calor Total Generat 1.887 kcal/h

126 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 15,00 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 77

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 39 m² 1,4 5,0 °C 273

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 105

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 105

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 7 43

Renovació  90 284

Total 748 326
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.239 kcal/h 1,4 kW

                                                                                                                                          Rati: 83 Kcal/hm² 96,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 6,2 m² x 21,4 °C x 0,71 94 kcal/h Infiltracions 25,3 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 974 kcal/h / 1.056 kcal/h = 0,922

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 1.008 kcal/h / 1.194 kcal/h = 0,844

Sub  total 963 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 974 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 295 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 974 kcal/h tedb = 24,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 19 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 71 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 83 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.056 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.008 kcal/h
Calor Total Generat 1.194 kcal/h

142 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 6 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 6,2 m² x 9,1 °C x 0,71 40 kcal/h Infiltracions 25,29 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.103 kcal/h / 1.178 kcal/h = 0,936

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 1.094 kcal/h / 1.247 kcal/h = 0,878

Sub  total 1.105 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.103 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 334 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h -1,4 °C x 0,30 -2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.103 kcal/h tedb = 23,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 14 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 66 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 75 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.178 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.094 kcal/h
Calor Total Generat 1.247 kcal/h

148 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 6 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316

140316 - Càlcul de càrregues HI62 Página 134 de 186

REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 6 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 8,43 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 6 m² 0,7 21,8 °C 95

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 24 m² 1,4 5,0 °C 170

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 59

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 59

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 4 24

Renovació  45 142

Total 572 166
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 864 kcal/h 1,0 kW

                                                                                                                                          Rati: 102 Kcal/hm² 119,1 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 6,2 m² x 21,4 °C x 0,71 94 kcal/h Infiltracions 25,3 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 8,4 m² x 9,5 °C x 0,39 31 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 8,4 m² x 5,7 °C x 0,4 19 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 964 kcal/h / 1.047 kcal/h = 0,921

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 999 kcal/h / 1.185 kcal/h = 0,843

Sub  total 954 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 964 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 292 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 964 kcal/h tedb = 24,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 19 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 71 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 83 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.047 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

999 kcal/h
Calor Total Generat 1.185 kcal/h

141 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 7 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 6,2 m² x 9,1 °C x 0,71 40 kcal/h Infiltracions 25,29 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 8,4 m² x -3,9 °C x 0,39 -13 kcal/h Sup. Local 8,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 24,3 m² x 5,0 °C x 1,4 170 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 8,4 m² x 5,0 °C x 1,4 59 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 8,4 m² x -1,4 °C x 0,4 -5 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 1.027 kcal/h / 1.102 kcal/h = 0,932

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 109 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 145 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 72 kcal/h FCST = 1.018 kcal/h / 1.170 kcal/h = 0,870

Sub  total 1.029 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.027 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 311 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h -1,4 °C x 0,30 -2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.027 kcal/h tedb = 23,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 14 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 66 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 75 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.102 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.018 kcal/h
Calor Total Generat 1.170 kcal/h

139 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 7 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 7 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 8,43 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 6 m² 0,7 21,8 °C 95

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 24 m² 1,4 5,0 °C 170

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 59

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 8 m² 0,4 21,8 °C 71 Infiltracions 4 24

Renovació  45 142

Total 584 166
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 878 kcal/h 1,0 kW

                                                                                                                                          Rati: 104 Kcal/hm² 121,2 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 9,0 m² x 6,5 °C x 0,71 41 kcal/h Renovacions

S Paret 6,2 m² x 21,4 °C x 0,71 94 kcal/h Infiltracions 23,6 m³ x 0,15 m³/h = 4 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 7,9 m² x 9,5 °C x 0,39 29 kcal/h Sup. Local 7,9 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,9 m² x 5,0 °C x 1,4 55 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 7,9 m² x 5,7 °C x 0,4 17 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 913 kcal/h / 995 kcal/h = 0,918

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 102 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 135 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h FCST = 948 kcal/h / 1.132 kcal/h = 0,837

Sub  total 903 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 913 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 277 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 4 m³/h 5,7 °C x 0,30 6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 913 kcal/h tedb = 24,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 18 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 70 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 81 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 995 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

948 kcal/h
Calor Total Generat 1.132 kcal/h

144 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 8 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 9,0 m² x 1,3 °C x 0,71 8 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 6,2 m² x 9,1 °C x 0,71 40 kcal/h Infiltracions 23,61 m² x 0,15 m³/h.m² = 4 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 7,9 m² x -3,9 °C x 0,39 -12 kcal/h Sup. Local 7,9 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 7,9 m² x 5,0 °C x 1,4 55 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 7,9 m² x -1,4 °C x 0,4 -4 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 947 kcal/h / 1.022 kcal/h = 0,928

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 102 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 135 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h FCST = 939 kcal/h / 1.090 kcal/h = 0,861

Sub  total 950 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 947 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 287 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 4 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 947 kcal/h tedb = 23,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 4 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 13 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 65 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.022 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

939 kcal/h
Calor Total Generat 1.090 kcal/h

139 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 8 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 8 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 7,87 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 15 m² 0,7 21,8 °C 234

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 15 m² 1,4 5,0 °C 107

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 8 m² 1,4 5,0 °C 55

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 8 m² 0,4 21,8 °C 66 Infiltracions 4 22

Renovació  45 142

Total 651 164
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 958 kcal/h 1,1 kW

                                                                                                                                          Rati: 122 Kcal/hm² 141,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

S Vidre x 138 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre 2,2 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 303 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret 1,5 m² x 21,4 °C x 0,71 23 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
O Paret 13,0 m² x 9,4 °C x 0,71 86 kcal/h Renovacions

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 39,9 m³ x 0,15 m³/h = 6 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 8,6 m² x 9,5 °C x 0,39 32 kcal/h Sup. Local 13,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 27,3 m² x 5,0 °C x 1,4 191 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,7 m² x 5,0 °C x 1,4 33 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 13,3 m² x 5,0 °C x 1,4 93 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 8,6 m² x 5,7 °C x 0,4 19 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.522 kcal/h / 1.679 kcal/h = 0,906

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 229 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 114 kcal/h FCST = 1.591 kcal/h / 1.955 kcal/h = 0,814

Sub  total 1.504 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.522 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 461 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 6 m³/h 5,7 °C x 0,30 10 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.522 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 30 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 134 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 157 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.679 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.591 kcal/h
Calor Total Generat 1.955 kcal/h

147 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 9 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

 GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 16 hs del 22 Juliol i 21 Maig

S Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre 2,2 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 342 kcal/h Exteriores 28,1 °C 23 50 15,7            

N Vidre 0,0 m² x 32 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 444 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,1 °C 50,0 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,1 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret 1,5 m² x 10,0 °C x 0,71 11 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
O Paret 13,0 m² x 13,0 °C x 0,71 119 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

N Paret 0,0 m² x 4,0 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 39,90 m² x 0,15 m³/h.m² = 6 m³/h

O Paret 0,0 m² x 13,0 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 8,6 m² x 15,2 °C x 0,39 51 kcal/h Sup. Local 13,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 15,2 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 4,1 °C x 2,8 26 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 27,3 m² x 5,0 °C x 1,4 191 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,7 m² x 5,0 °C x 1,4 33 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 13,3 m² x 5,0 °C x 1,4 93 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 8,6 m² x 4,1 °C x 0,4 14 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.581 kcal/h / 1.733 kcal/h = 0,912

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 229 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 114 kcal/h FCST = 1.631 kcal/h / 1.968 kcal/h = 0,828

Sub  total 1.568 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.581 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 479 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x 2,1 °C x 0'1 BF x 0,30 6 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 6 m³/h 4,1 °C x 0,30 7 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.581 kcal/h tedb = 24,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 27 kcal/h Nord 32 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 32 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 32 kcal/hxm²

Sudest 32 kcal/hxm²
Sub Total 131 kcal/h Sud 35 kcal/hxm²

Sudoest 322 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 444 kcal/hxm²

Nordoest 284 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 21 kcal/h Horitzontal 341 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 152 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.733 kcal/h
Nord 4,0 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 4,4 °C
Est 4,4 °C

Sensible 90 m³/h x 2,1 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 50 kcal/h Sudest 6,1 °C
Latent 90 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 186 kcal/h Sud 10,0 °C

Sudoest 14,4 °C
Sub Total 236 kcal/h Oest 13,0 °C

Nordoest 6,6 °C
Horitzontal 15,2 °C

1.631 kcal/h
Calor Total Generat 1.968 kcal/h

148 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ IND. 9 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ IND. 9 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 13,30 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 14 m² 0,7 21,8 °C 223

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 27 m² 1,4 5,0 °C 191

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 33

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 13 m² 1,4 5,0 °C 93

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 9 m² 0,4 21,8 °C 73 Infiltracions 6 38

Renovació  90 284

Total 801 321
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,03 0,2 0,04 0,27
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.339 kcal/h 1,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 101 Kcal/hm² 117,0 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

E Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 27 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

E Paret 7,4 m² x 6,5 °C x 0,71 34 kcal/h Infiltracions 45,8 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,3 m² x 9,5 °C x 0,39 56 kcal/h Sup. Local 15,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 15,3 m² x 5,7 °C x 0,4 34 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.331 kcal/h / 1.493 kcal/h = 0,892

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 197 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 262 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 131 kcal/h FCST = 1.400 kcal/h / 1.768 kcal/h = 0,792

Sub  total 1.312 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.331 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 403 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.331 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 35 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 139 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 162 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.493 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.400 kcal/h
Calor Total Generat 1.768 kcal/h

116 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 10 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 8 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 439 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,2 °C 21,4 93,4 15,7            

E Vidre 2,2 m² x 439 kcal/hxm² x 0,35 338 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,1 °C 71,7 12,5            
H Lluernari 0,0 m² x 271 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,9 °C - - - 3,2              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -10,9 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -4,8 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

E Paret 7,4 m² x -4,8 °C x 0,71 -25 kcal/h Infiltracions 45,75 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -10,3 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,3 m² x -9,5 °C x 0,39 -56 kcal/h Sup. Local 15,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,8 °C x 2,8 -11 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 36,3 m² x 5,0 °C x 1,4 254 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 15,3 m² x 5,0 °C x 1,4 107 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 15,3 m² x -1,8 °C x 0,4 -11 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.354 kcal/h / 1.511 kcal/h = 0,896

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 197 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 262 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 131 kcal/h FCST = 1.333 kcal/h / 1.677 kcal/h = 0,795

Sub  total 1.361 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.354 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 410 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,9 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -1,8 °C x 0,30 -4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.354 kcal/h tedb = 23,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 6,4 gr/kg x 0,72 32 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 222 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 439 kcal/hxm²

Sudest 374 kcal/hxm²
Sub Total 136 kcal/h Sud 65 kcal/hxm²

Sudoest 29 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 21 kcal/h Horitzontal 271 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 157 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.511 kcal/h
Nord -10,9 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -9,2 °C
Est -4,8 °C

Sensible 90 m³/h x -0,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -22 kcal/h Sudest -5,0 °C
Latent 90 m³/h x 3,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 187 kcal/h Sud -10,9 °C

Sudoest -9,8 °C
Sub Total 166 kcal/h Oest -10,3 °C

Nordoest -10,9 °C
Horitzontal -9,5 °C

1.333 kcal/h
Calor Total Generat 1.677 kcal/h

110 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 10 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 10 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 15,25 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 7 m² 0,7 21,8 °C 114

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 36 m² 1,4 5,0 °C 254

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 107

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 15 m² 0,4 21,8 °C 129 Infiltracions 7 43

Renovació  90 284

Total 792 327
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,02 0,29
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.348 kcal/h 1,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 88 Kcal/hm² 102,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 151 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,7 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 4,0 m² x 9,4 °C x 0,71 27 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,6 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,1 m² x 5,7 °C x 2,8 18 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 679 kcal/h / 753 kcal/h = 0,902

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 59 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 714 kcal/h / 890 kcal/h = 0,801

Sub  total 672 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 679 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 206 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 679 kcal/h tedb = 25,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 62 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 753 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

714 kcal/h
Calor Total Generat 890 kcal/h

196 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 11 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 9,1 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 13,65 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 4,0 m² x -5,8 °C x 0,71 -16 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 4,6 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,1 m² x -1,4 °C x 2,8 -4 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,6 m² x 5,0 °C x 1,4 32 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x -1,4 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 465 kcal/h / 533 kcal/h = 0,872

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 59 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 78 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 39 kcal/h FCST = 456 kcal/h / 602 kcal/h = 0,758

Sub  total 466 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 465 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 141 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 465 kcal/h tedb = 23,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 8 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 60 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 68 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 533 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

456 kcal/h
Calor Total Generat 602 kcal/h

132 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 1 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 1 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 4,55 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 68

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 4 m² 0,7 21,8 °C 61

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 19 m² 1,4 5,0 °C 133

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 32

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 13

Renovació  45 142

Total 368 155
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 608 kcal/h 0,7 kW

                                                                                                                                          Rati: 134 Kcal/hm² 155,3 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 8,9 m³ x 0,15 m³/h = 1 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,0 m² x 9,5 °C x 0,39 11 kcal/h Sup. Local 3,0 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 127 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,0 m² x 5,7 °C x 0,4 7 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 388 kcal/h / 458 kcal/h = 0,847

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 51 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 25 kcal/h FCST = 423 kcal/h / 596 kcal/h = 0,709

Sub  total 382 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 388 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 118 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 388 kcal/h tedb = 26,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 70 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 458 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

423 kcal/h
Calor Total Generat 596 kcal/h

202 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 2 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 8,85 m² x 0,15 m³/h.m² = 1 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,0 m² x 9,5 °C x 0,39 11 kcal/h Sup. Local 3,0 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 18,1 m² x 5,0 °C x 1,4 127 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,0 m² x 5,0 °C x 1,4 21 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,0 m² x 5,7 °C x 0,4 7 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 388 kcal/h / 458 kcal/h = 0,847

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 51 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 25 kcal/h FCST = 423 kcal/h / 596 kcal/h = 0,709

Sub  total 382 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 388 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 118 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 388 kcal/h tedb = 26,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 70 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 458 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

423 kcal/h
Calor Total Generat 596 kcal/h

202 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 2 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : DUTXA 2 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 2,95 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 18 m² 1,4 5,0 °C 127

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 21

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 3 m² 0,4 21,8 °C 25 Infiltracions 1 8

Renovació  45 142

Total 214 150
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 407 kcal/h 0,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 138 Kcal/hm² 160,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

S Vidre x 138 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 9,8 m³ x 0,15 m³/h = 1 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,3 m² x 9,5 °C x 0,39 12 kcal/h Sup. Local 3,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,9 m² x 5,0 °C x 1,4 139 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,3 m² x 5,0 °C x 1,4 23 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,3 m² x 5,7 °C x 0,4 7 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 416 kcal/h / 487 kcal/h = 0,855

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 42 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 56 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 28 kcal/h FCST = 451 kcal/h / 625 kcal/h = 0,722

Sub  total 410 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 416 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 126 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 416 kcal/h tedb = 26,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 71 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 487 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

451 kcal/h
Calor Total Generat 625 kcal/h

192 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 9,75 m² x 0,15 m³/h.m² = 1 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,3 m² x 9,5 °C x 0,39 12 kcal/h Sup. Local 3,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,9 m² x 5,0 °C x 1,4 139 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,3 m² x 5,0 °C x 1,4 23 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,3 m² x 5,7 °C x 0,4 7 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 416 kcal/h / 487 kcal/h = 0,855

Força 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 42 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 56 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 28 kcal/h FCST = 451 kcal/h / 625 kcal/h = 0,722

Sub  total 410 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 416 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 126 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 1 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 416 kcal/h tedb = 26,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 1 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 71 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 487 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

451 kcal/h
Calor Total Generat 625 kcal/h

192 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 2 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 3,25 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 20 m² 1,4 5,0 °C 139

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 3 m² 1,4 5,0 °C 23

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 3 m² 0,4 21,8 °C 27 Infiltracions 1 9

Renovació  45 142

Total 232 151
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,03 0,2 0,02 0,25
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 441 kcal/h 0,5 kW

                                                                                                                                          Rati: 136 Kcal/hm² 157,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 15,9 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 26,5 m² x 5,0 °C x 1,4 186 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 576 kcal/h / 651 kcal/h = 0,884

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 91 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 46 kcal/h FCST = 611 kcal/h / 789 kcal/h = 0,774

Sub  total 568 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 576 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 175 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 576 kcal/h tedb = 25,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 12 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 64 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 76 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 651 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

611 kcal/h
Calor Total Generat 789 kcal/h

149 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY/DUTXA 3 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 15,90 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h Sup. Local 5,3 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 26,5 m² x 5,0 °C x 1,4 186 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 5,3 m² x 5,0 °C x 1,4 37 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 0,0 m² x 5,7 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 576 kcal/h / 651 kcal/h = 0,884

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 68 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 91 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 46 kcal/h FCST = 611 kcal/h / 789 kcal/h = 0,774

Sub  total 568 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 576 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 175 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 4 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 576 kcal/h tedb = 25,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 12 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 64 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 76 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 651 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

611 kcal/h
Calor Total Generat 789 kcal/h

149 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY/DUTXA 3 PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY/DUTXA 3 PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: No façana ext

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 5,30 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 0 m² 0,7 21,8 °C 0

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 27 m² 1,4 5,0 °C 186

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 37

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 5 m² 1,4 5,0 °C 37

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 0 m² 0,4 21,8 °C 0 Infiltracions 2 15

Renovació  45 142

Total 302 157
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

No façana ext 6-8 hores dia No hi ha parets exterior Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 519 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 98 Kcal/hm² 113,9 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x = 0 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 1,7 m³ x 82,00 m³/h = 138 m³/h

E Paret 11,1 m² x 6,5 °C x 0,71 51 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 18,6 m² x 9,5 °C x 0,39 68 kcal/h Sup. Local 47,5 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 35,7 m² x 5,0 °C x 5,0 893 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 145,2 m² x 5,0 °C x 1,4 1.016 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 28,8 m² x 5,0 °C x 1,4 202 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 47,5 m² x 5,0 °C x 1,4 332 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 18,6 m² x 5,7 °C x 0,4 41 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 4.736 kcal/h / 5.489 kcal/h = 0,863

Força 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 612 kcal/h

Enllumenat 0,9 kW x 860 kcal/(kW.h) 816 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 408 kcal/h FCST = 4.736 kcal/h / 5.489 kcal/h = 0,863

Sub  total 4.501 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.736 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.435 m³/h

Aire Exterior 0 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                    
Infiltracions 138 m³/h 5,7 °C x 0,30 236 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.736 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 138 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 701 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 753 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 753 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.489 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 0 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 0 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

4.736 kcal/h
Calor Total Generat 5.489 kcal/h

116 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 0 m³/h.pers = 0 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 1,68 m² x 82,00 m³/h.m² = 138 m³/h

E Paret 11,1 m² x 6,5 °C x 0,71 51 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 18,6 m² x 9,5 °C x 0,39 68 kcal/h Sup. Local 47,5 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 35,7 m² x 5,0 °C x 5,0 893 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 145,2 m² x 5,0 °C x 1,4 1.016 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 28,8 m² x 5,0 °C x 1,4 202 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 47,5 m² x 5,0 °C x 1,4 332 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 18,6 m² x 5,7 °C x 0,4 41 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 4.736 kcal/h / 5.489 kcal/h = 0,863

Força 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 612 kcal/h

Enllumenat 0,9 kW x 860 kcal/(kW.h) 816 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 408 kcal/h FCST = 4.736 kcal/h / 5.489 kcal/h = 0,863

Sub  total 4.501 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.736 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 1.435 m³/h

      Aire Exterior 0 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 138 m³/h 5,7 °C x 0,30 236 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.736 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 138 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 701 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 753 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 753 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.489 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 0 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 0 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

4.736 kcal/h
Calor Total Generat 5.489 kcal/h

116 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS PLANTA 2

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : PAS PLANTA 2

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 47,45 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 36 m² 5,0 5,0 °C 893

Mur exterior 11 m² 0,7 21,8 °C 171

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 145 m² 1,4 5,0 °C 1.016

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 29 m² 1,4 5,0 °C 202

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 47 m² 1,4 5,0 °C 332

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 19 m² 0,4 21,8 °C 157 Infiltracions 138 869

Renovació  0 0

Total 2.771 869
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,07 0,2 0 0,27
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 4.387 kcal/h 5,1 kW

                                                                                                                                          Rati: 92 Kcal/hm² 107,5 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 27 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x 5,6 °C x 0,71 33 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,9 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 14,6 m² x 9,5 °C x 0,39 54 kcal/h Sup. Local 14,6 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,6 m² x 5,0 °C x 1,4 228 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 14,6 m² x 5,7 °C x 0,4 32 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.281 kcal/h / 1.442 kcal/h = 0,889

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 251 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 126 kcal/h FCST = 1.351 kcal/h / 1.717 kcal/h = 0,787

Sub  total 1.263 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.281 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 388 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 11 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.281 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 33 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 137 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 160 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.442 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.351 kcal/h
Calor Total Generat 1.717 kcal/h

117 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-2 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 6 hs del 21 de Juny

N Vidre 2,2 m² x 87 kcal/hxm²  0,35 67 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 341 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 20,1 °C 20,1 100,0 14,8            

S Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 16 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,1 °C 75,0 12,0            
H Lluernari 0,0 m² x 84 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -2,0 °C - - - 2,7              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x -12,5 °C x 0,71 -73 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,8 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,86 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -11,2 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 14,6 m² x -9,4 °C x 0,39 -53 kcal/h Sup. Local 14,6 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -9,4 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -3,9 °C x 2,8 -24 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,5 m² x 5,0 °C x 5,0 63 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 32,6 m² x 5,0 °C x 1,4 228 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,6 m² x 5,0 °C x 1,4 102 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 14,6 m² x -3,9 °C x 0,4 -22 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 962 kcal/h / 1.110 kcal/h = 0,867

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 189 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 251 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 126 kcal/h FCST = 915 kcal/h / 1.223 kcal/h = 0,748

Sub  total 975 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 962 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 292 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -2,0 °C x 0'1 BF x 0,30 -5 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -3,9 °C x 0,30 -8 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 962 kcal/h tedb = 22,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 5,5 gr/kg x 0,72 26 kcal/h Nord 87 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 320 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 341 kcal/hxm²

Sudest 138 kcal/hxm²
Sub Total 130 kcal/h Sud 16 kcal/hxm²

Sudoest 16 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 16 kcal/hxm²

Nordoest 16 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,7 gr/kg x 0'1BF x 0,72 18 kcal/h Horitzontal 84 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 148 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.110 kcal/h
Nord -12,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -10,2 °C
Est -11,2 °C

Sensible 90 m³/h x -2,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -47 kcal/h Sudest -9,2 °C
Latent 90 m³/h x 2,7 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 160 kcal/h Sud -11,8 °C

Sudoest -11,3 °C
Sub Total 113 kcal/h Oest -11,2 °C

Nordoest -12,3 °C
Horitzontal -9,4 °C

915 kcal/h
Calor Total Generat 1.223 kcal/h

84 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 1-2 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 1-2 PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 14,62 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 3 m² 5,0 5,0 °C 63

Mur exterior 8 m² 0,7 21,8 °C 128

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 33 m² 1,4 5,0 °C 228

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 15 m² 1,4 5,0 °C 102

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 15 m² 0,4 21,8 °C 123 Infiltracions 7 41

Renovació  90 284

Total 780 325
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Nord 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,2 0,02 0,32
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.355 kcal/h 1,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 93 Kcal/hm² 107,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 27 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 2,2 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 27 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x 5,6 °C x 0,71 33 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 10,1 m² x 6,5 °C x 0,71 46 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,5 m³ x 0,15 m³/h = 7 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 14,5 m² x 9,5 °C x 0,39 53 kcal/h Sup. Local 14,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x 5,7 °C x 2,8 71 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 20,7 m² x 5,0 °C x 1,4 145 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,5 m² x 5,0 °C x 1,4 101 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 14,5 m² x 5,7 °C x 0,4 32 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.290 kcal/h / 1.450 kcal/h = 0,890

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 187 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 249 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 125 kcal/h FCST = 1.359 kcal/h / 1.725 kcal/h = 0,788

Sub  total 1.271 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.290 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 391 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 7 m³/h 5,7 °C x 0,30 11 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.290 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 33 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 137 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 160 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.450 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.359 kcal/h
Calor Total Generat 1.725 kcal/h

119 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 3 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 7 hs del 21 de Juny

N Vidre 2,2 m² x 54 kcal/hxm²  0,35 42 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 2,2 m² x 436 kcal/hxm² x 0,35 336 kcal/h Exteriores 20,9 °C 100,0% 15,5

S Vidre 0,0 m² x 27 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0% 9,3
O Vidre 0,0 m² x 27 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,4 °C 0,8 12,4            
H Lluernari 0,0 m² x 222 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -1,6 °C - - - 3,1              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,3 m² x -11,5 °C x 0,71 -67 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 10,1 m² x -6,7 °C x 0,71 -48 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x -11,3 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 43,47 m² x 0,15 m³/h.m² = 7 m³/h

O Paret 0,0 m² x -10,6 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 14,5 m² x -8,8 °C x 0,39 -49 kcal/h Sup. Local 14,5 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -8,8 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 4,4 m² x -3,2 °C x 2,8 -39 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 20,7 m² x 5,0 °C x 1,4 145 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 14,5 m² x 5,0 °C x 1,4 101 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 14,5 m² x -3,2 °C x 0,4 -18 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.127 kcal/h / 1.280 kcal/h = 0,880

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 187 kcal/h

Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 249 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 125 kcal/h FCST = 1.089 kcal/h / 1.423 kcal/h = 0,765

Sub  total 1.138 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.127 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 342 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -1,6 °C x 0'1 BF x 0,30 -4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 7 m³/h -3,2 °C x 0,30 -6 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.127 kcal/h tedb = 23,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 7 m³/h x 6,2 gr/kg x 0,72 29 kcal/h Nort 54 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 360 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 436 kcal/hxm²

Sudest 238 kcal/hxm²
Sub Total 133 kcal/h Sud 27 kcal/hxm²

Sudoest 27 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 27 kcal/hxm²

Nordoest 27 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,1 gr/kg x 0'1BF x 0,72 20 kcal/h Horitzontal 222 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 153 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.280 kcal/h
Nort -11,5 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -7,1 °C
Est -6,7 °C

Sensible 90 m³/h x -1,6 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -38 kcal/h Sudest -9,0 °C
Latent 90 m³/h x 3,1 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 181 kcal/h Sud -11,3 °C

Sudoest -10,9 °C
Sub Total 143 kcal/h Oest -10,6 °C

Nordoest -11,7 °C
Horitzontal -8,8 °C

1.089 kcal/h
Calor Total Generat 1.423 kcal/h

98 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitut 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 3 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 3 PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Nord

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 14,49 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 4 m² 2,8 21,8 °C 272

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 18 m² 0,7 21,8 °C 283

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 21 m² 1,4 5,0 °C 145

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 14 m² 1,4 5,0 °C 101

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 14 m² 0,4 21,8 °C 122 Infiltracions 7 41

Renovació  90 284

Total 976 325
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Nord 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,1 0,2 0,04 0,34
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.633 kcal/h 1,9 kW

                                                                                                                                          Rati: 113 Kcal/hm² 131,0 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

140316 - Càlcul de càrregues HD33 Página 168 de 186

 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 10,1 m² x 21,4 °C x 0,71 152 kcal/h Infiltracions 36,3 m³ x 0,15 m³/h = 5 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 12,1 m² x 9,5 °C x 0,39 45 kcal/h Sup. Local 12,1 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 28,2 m² x 5,0 °C x 1,4 197 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 12,1 m² x 5,0 °C x 1,4 85 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 12,1 m² x 5,7 °C x 0,4 27 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.308 kcal/h / 1.462 kcal/h = 0,894

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 156 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 208 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 104 kcal/h FCST = 1.377 kcal/h / 1.738 kcal/h = 0,792

Sub  total 1.291 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.308 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 396 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 5 m³/h 5,7 °C x 0,30 9 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.308 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 5 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 28 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 132 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 155 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.462 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.377 kcal/h
Calor Total Generat 1.738 kcal/h

144 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 10,1 m² x 9,1 °C x 0,71 65 kcal/h Infiltracions 36,33 m² x 0,15 m³/h.m² = 5 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 12,1 m² x -3,9 °C x 0,39 -18 kcal/h Sup. Local 12,1 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 28,2 m² x 5,0 °C x 1,4 197 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 12,1 m² x 5,0 °C x 1,4 85 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 12,1 m² x -1,4 °C x 0,4 -7 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.299 kcal/h / 1.441 kcal/h = 0,902

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 156 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 208 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 104 kcal/h FCST = 1.282 kcal/h / 1.578 kcal/h = 0,812

Sub  total 1.303 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.299 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 394 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 5 m³/h -1,4 °C x 0,30 -2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.299 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 5 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 21 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 125 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 17 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 142 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.441 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 90 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -17 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 90 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 154 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 137 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.282 kcal/h
Calor Total Generat 1.578 kcal/h

130 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 4 PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 12,11 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 10 m² 0,7 21,8 °C 155

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 28 m² 1,4 5,0 °C 197

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 12 m² 1,4 5,0 °C 85

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 12 m² 0,4 21,8 °C 102 Infiltracions 5 34

Renovació  90 284

Total 728 318
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra gran Total

Suplements F : 0 0,2 0,02 0,22
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.206 kcal/h 1,4 kW

                                                                                                                                          Rati: 100 Kcal/hm² 115,8 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,2 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 106 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 9,0 m² x 6,5 °C x 0,71 41 kcal/h Renovacions

S Paret 10,1 m² x 21,4 °C x 0,71 152 kcal/h Infiltracions 36,9 m³ x 0,15 m³/h = 6 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 12,3 m² x 9,5 °C x 0,39 45 kcal/h Sup. Local 12,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x 5,7 °C x 2,8 36 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,2 m² x 5,0 °C x 1,4 134 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 12,3 m² x 5,0 °C x 1,4 86 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 12,3 m² x 5,7 °C x 0,4 27 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.296 kcal/h / 1.451 kcal/h = 0,893

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 159 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 212 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 106 kcal/h FCST = 1.365 kcal/h / 1.727 kcal/h = 0,791

Sub  total 1.279 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.296 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 393 m³/h

Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                    
Infiltracions 6 m³/h 5,7 °C x 0,30 9 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.296 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 28 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 132 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 23 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 155 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.451 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 69 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 90 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 206 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 275 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.365 kcal/h
Calor Total Generat 1.727 kcal/h

140 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,2 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 347 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
E Paret 9,0 m² x 1,3 °C x 0,71 8 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 10,1 m² x 9,1 °C x 0,71 65 kcal/h Infiltracions 36,90 m² x 0,15 m³/h.m² = 6 m³/h

O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 12,3 m² x -3,9 °C x 0,39 -19 kcal/h Sup. Local 12,3 m² Total 90 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,2 m² x -1,4 °C x 2,8 -9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,2 m² x 5,0 °C x 1,4 134 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 12,3 m² x 5,0 °C x 1,4 86 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 12,3 m² x -1,4 °C x 0,4 -7 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.252 kcal/h / 1.395 kcal/h = 0,898

Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 159 kcal/h

Enllumenat 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 212 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 106 kcal/h FCST = 1.235 kcal/h / 1.532 kcal/h = 0,806

Sub  total 1.257 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.252 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 380 m³/h

      Aire Exterior 90 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 6 m³/h -1,4 °C x 0,30 -2 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.252 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 6 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 21 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 125 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 17 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 142 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.395 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 90 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -17 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 90 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 154 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 137 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

1.235 kcal/h
Calor Total Generat 1.532 kcal/h

125 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : HABITACIÓ DOBLE 5 PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 12,30 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 136

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 53

Mur exterior 19 m² 0,7 21,8 °C 294

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 19 m² 1,4 5,0 °C 134

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 12 m² 1,4 5,0 °C 86

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 12 m² 0,4 21,8 °C 104 Infiltracions 6 35

Renovació  90 284

Total 807 319
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,04 0,31
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.375 kcal/h 1,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 112 Kcal/hm² 130,0 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 11,3 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 5,1 m² x 9,4 °C x 0,71 34 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,8 m² x 9,5 °C x 0,39 14 kcal/h Sup. Local 3,8 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 26 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,8 m² x 5,7 °C x 0,4 8 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 471 kcal/h / 543 kcal/h = 0,867

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 49 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 32 kcal/h FCST = 505 kcal/h / 680 kcal/h = 0,743

Sub  total 464 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 471 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 143 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 471 kcal/h tedb = 25,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 72 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 543 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

505 kcal/h
Calor Total Generat 680 kcal/h

181 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 2 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 11,28 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 5,1 m² x 9,4 °C x 0,71 34 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,8 m² x 9,5 °C x 0,39 14 kcal/h Sup. Local 3,8 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,0 m² x 5,7 °C x 2,8 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 26 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,8 m² x 5,7 °C x 0,4 8 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 471 kcal/h / 543 kcal/h = 0,867

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 49 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 32 kcal/h FCST = 505 kcal/h / 680 kcal/h = 0,743

Sub  total 464 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 471 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 143 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 471 kcal/h tedb = 25,8 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 72 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 543 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

505 kcal/h
Calor Total Generat 680 kcal/h

181 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

DUTXA 2 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : DUTXA 2 PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 3,76 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 0 m² 2,8 21,8 °C 0

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 5 m² 0,7 21,8 °C 78

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 19 m² 1,4 5,0 °C 133

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 26

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 4 m² 0,4 21,8 °C 32 Infiltracions 2 11

Renovació  45 142

Total 312 153
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 536 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 142 Kcal/hm² 165,7 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 151 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret x 21,4 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 11,4 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret 4,0 m² x 9,4 °C x 0,71 27 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,8 m² x 9,5 °C x 0,39 14 kcal/h Sup. Local 3,8 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,1 m² x 5,7 °C x 2,8 18 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 27 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,8 m² x 5,7 °C x 0,4 8 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 635 kcal/h / 707 kcal/h = 0,898

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 49 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 33 kcal/h FCST = 669 kcal/h / 844 kcal/h = 0,792

Sub  total 628 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 635 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 192 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 635 kcal/h tedb = 25,3 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 9 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 61 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 72 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 707 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

669 kcal/h
Calor Total Generat 844 kcal/h

222 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY/DUTXA 1 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 1,1 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 11 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,0 m² x 9,1 °C x 0,71 0 kcal/h Infiltracions 11,40 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 4,0 m² x -5,8 °C x 0,71 -16 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 3,8 m² x -3,9 °C x 0,39 -6 kcal/h Sup. Local 3,8 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,1 m² x -1,4 °C x 2,8 -4 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,0 m² x 5,0 °C x 1,4 133 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 3,8 m² x 5,0 °C x 1,4 27 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 3,8 m² x -1,4 °C x 0,4 -2 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 391 kcal/h / 458 kcal/h = 0,853

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 49 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 65 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 33 kcal/h FCST = 382 kcal/h / 526 kcal/h = 0,726

Sub  total 392 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 391 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 118 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 -1 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h -1,4 °C x 0,30 -1 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 391 kcal/h tedb = 23,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 7 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 59 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 9 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 67 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 458 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 45 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -9 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 45 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 77 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 69 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

382 kcal/h
Calor Total Generat 526 kcal/h

139 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY/DUTXA 1 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY/DUTXA 1 PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Oest

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 3,80 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 68

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 4 m² 0,7 21,8 °C 61

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 19 m² 1,4 5,0 °C 133

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 27

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 4 m² 0,4 21,8 °C 32 Infiltracions 2 11

Renovació  45 142

Total 363 153
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Oest 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0,03 0,2 0 0,23
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 600 kcal/h 0,7 kW

                                                                                                                                          Rati: 158 Kcal/hm² 183,5 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,8 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 37 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 0,8 m² x 21,4 °C x 0,71 12 kcal/h Infiltracions 13,2 m³ x 0,15 m³/h = 2 m³/h

O Paret x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 4,4 m² x 9,5 °C x 0,39 16 kcal/h Sup. Local 4,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,8 m² x 5,7 °C x 2,8 12 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,8 m² x 5,0 °C x 1,4 138 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,4 m² x 5,0 °C x 1,4 31 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 4,4 m² x 5,7 °C x 0,4 10 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 536 kcal/h / 610 kcal/h = 0,879

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 57 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 76 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h FCST = 571 kcal/h / 748 kcal/h = 0,764

Sub  total 529 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 536 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 163 m³/h

Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                    
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 536 kcal/h tedb = 25,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 62 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 610 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

571 kcal/h
Calor Total Generat 748 kcal/h

170 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 15 hs del 24 Agost i 20 Abril

N Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 0,8 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 37 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
O Vidre 0,0 m² x 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari 0,0 m² x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 45 m³/h.pers = 45 m³/h
E Paret 0,0 m² x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 0,8 m² x 21,4 °C x 0,71 12 kcal/h Infiltracions 13,17 m² x 0,15 m³/h.m² = 2 m³/h

O Paret 0,0 m² x 9,4 °C x 0,71 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 4,4 m² x 9,5 °C x 0,39 16 kcal/h Sup. Local 4,4 m² Total 45 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,8 m² x 5,7 °C x 2,8 12 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 1,7 m² x 5,0 °C x 5,0 42 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 19,8 m² x 5,0 °C x 1,4 138 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 4,4 m² x 5,0 °C x 1,4 31 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 4,4 m² x 5,7 °C x 0,4 10 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 536 kcal/h / 610 kcal/h = 0,879

Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 57 kcal/h

Enllumenat 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 76 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) 38 kcal/h FCST = 571 kcal/h / 748 kcal/h = 0,764

Sub  total 529 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 536 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 163 m³/h

      Aire Exterior 45 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 4 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 2 m³/h 5,7 °C x 0,30 3 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 536 kcal/h tedb = 25,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 2 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 10 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 62 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 45 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 11 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 74 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 610 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 45 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 35 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 45 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 103 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 138 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

571 kcal/h
Calor Total Generat 748 kcal/h

170 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BANY 2 PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316

140316 - Càlcul de càrregues BA23 Página 182 de 186

REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BANY 2 PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Sud

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 4,39 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 1 m² 2,8 21,8 °C 48

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 2 m² 5,0 5,0 °C 42

Mur exterior 1 m² 0,7 21,8 °C 12

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 20 m² 1,4 5,0 °C 138

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 4 m² 1,4 5,0 °C 31

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 4 m² 0,4 21,8 °C 37 Infiltracions 2 12

Renovació  45 142

Total 308 154
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Sud 6-8 hores dia Una+finestra normal Total

Suplements F : 0 0,2 0 0,2
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 524 kcal/h 0,6 kW

                                                                                                                                          Rati: 119 Kcal/hm² 138,7 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superficie
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre x 35 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4            

S Vidre 2,4 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 116 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,3              
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 12,8            
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,5              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret x 5,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x = 0 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions

S Paret 5,7 m² x 21,4 °C x 0,71 86 kcal/h Infiltracions 1,7 m³ x 82,00 m³/h = 138 m³/h

E Paret 3,6 m² x 6,5 °C x 0,71 17 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 28,8 m² x 9,5 °C x 0,39 106 kcal/h Sup. Local 28,8 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,4 m² x 5,7 °C x 2,8 39 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 2,8              

Porta int.- local no calefactat 19,3 m² x 5,0 °C x 5,0 483 kcal/h Vidre interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Mur exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 97,8 m² x 5,0 °C x 1,4 684 kcal/h Paret exterior 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 28,8 m² x 5,0 °C x 1,4 202 kcal/h Terra 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjat Terra 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 28,8 m² x 5,7 °C x 0,4 64 kcal/h Forjat Sostre 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 3.209 kcal/h / 3.962 kcal/h = 0,810

Força 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 372 kcal/h

Enllumenat 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 496 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 248 kcal/h FCST = 3.209 kcal/h / 3.962 kcal/h = 0,810

Sub  total 2.973 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.209 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 972 m³/h

Aire Exterior 0 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                    
Infiltracions 138 m³/h 5,7 °C x 0,30 236 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.209 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 138 m³/h x 7,1 gr/kg x 0,72 701 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 753 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 3,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 753 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.962 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 0 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 0 m³/h x 3,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

3.209 kcal/h
Calor Total Generat 3.962 kcal/h

137 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

140316
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Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferència Temp
Factor kcal/h REF:

PROJECTE:

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,7 14,6            

S Vidre 2,4 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 378 kcal/h Interiores 24,0 °C 50,0 9,3              
E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 23,3 °C 67,3 11,9            
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,29 0 kcal/h Diferencia -0,7 °C - - - 2,6              

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 0,0 m² x -6,6 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 1 Pers. x 0 m³/h.pers = 0 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,71 0 kcal/h Renovacions 0 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

S Paret 5,7 m² x 9,1 °C x 0,71 37 kcal/h Infiltracions 1,68 m² x 82,00 m³/h.m² = 138 m³/h

E Paret 3,6 m² x 1,3 °C x 0,71 3 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 28,8 m² x -3,9 °C x 0,39 -44 kcal/h Sup. Local 28,8 m² Total 0 m³/h

H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,39 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,4 m² x -1,4 °C x 2,8 -10 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 2,8              

Porta int.- local no calefactat 19,3 m² x 5,0 °C x 5,0 483 kcal/h Puerta interior 5,0              

Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Muro exterior 0,7              

Paret int. - local no calefactat 97,8 m² x 5,0 °C x 1,4 684 kcal/h Vidrio exterior 2 0,7              

Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4              

Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4              

Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4              

Forjat terra - local no calefac. 28,8 m² x 5,0 °C x 1,4 202 kcal/h Suelo 0,4              

Terra 0,0 m² x 2,0 °C x 0,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4              

Coberta amb aillament / Coberta 28,8 m² x -1,4 °C x 0,4 -16 kcal/h Forjado techo 1,4              

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 1 Pers. x 61 kcal/persn. 61 kcal/h FCSEL = 2.838 kcal/h / 3.414 kcal/h = 0,831

Força 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 372 kcal/h

Enllumenat 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 496 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Guanys addicionals 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 248 kcal/h FCST = 2.838 kcal/h / 3.414 kcal/h = 0,831

Sub  total 2.896 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 13,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.838 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 860 m³/h

      Aire Exterior 0 m³/h x -0,7 °C x 0'1 BF x 0,30 0 kcal/h                                                                                                  
Infiltracions 138 m³/h -1,4 °C x 0,30 -58 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.838 kcal/h tedb = 24,0 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 138 m³/h x 5,3 gr/kg x 0,72 525 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 1 Pers. x 52 kcal/persn. 52 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 577 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 0 m³/h x 2,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 0 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 577 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.414 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 0 m³/h x -0,7 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 0 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 0 m³/h x 2,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 0 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 0 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

2.838 kcal/h
Calor Total Generat 3.414 kcal/h

118 kcal/hxm²

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

PAS PLANTA 3

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

140316
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : PAS PLANTA 3

-Temperatura mínima exterior : 0,20 °C - Orientació: Est

-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41º 46

-Temperatura aire primari : 11,10 °C - Altitut (aproximada): 140
-Temperatura mínima locals adjacents: 17,00 °C - Vent predominant: N - 10 km/h 

-Temperatura mínima del terreny: 12,00 °C

-Superficie : 28,84 m²

Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovacions* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h

Vidre ext. 2 m² 2,8 21,8 °C 148

Vidre int.- local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0

Vidre int.- local no calefactat 19 m² 5,0 5,0 °C 483

Mur exterior 9 m² 0,7 21,8 °C 143

Paret int. - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Paret int. - local no calefactat 98 m² 1,4 5,0 °C 684

Forjat sostre - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat sostre - local no calefac. 0 m² 1,4 5,0 °C 0

Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,4 2,0 °C 0

Forjat terra - local no calefac. 29 m² 1,4 5,0 °C 202

Terra 0 m² 0,4 10,0 °C 0

Coberta amb aillament / Coberta 29 m² 0,4 21,8 °C 243 Infiltracions 138 869

Renovació  0 0

Total 1.904 869
(*) Aire exterior per renovació

segons Norma UNE 100-011-91

Funcionament

 Radiadors Aigua

Est 6-8 hores dia Dues+finestra gran Total

Suplements F : 0,07 0,2 0,04 0,31
Finestra gran si >2m2

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.363 kcal/h 3,9 kW

                                                                                                                                          Rati: 117 Kcal/hm² 135,6 W/m²

Valors de càlcul

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions

Orientació Parets Exteriors

CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-01 (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 2.925        m3/h  

Pèrdua de càrrega : 7,1            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 2.925         Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 2.925         

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 2.925         Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 2.925          si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-01 (A) 1 3,0 3,5 2.925 6,1 400 350 412 0,10 0,4 5,0

1 2 7,0 8,1 630 3,7 250 200 246 0,08 0,6 7,4

2 3 4,0 4,6 540 3,9 200 200 220 0,10 0,5 3,8

3 4 1,0 1,2 360 3,2 200 0,08 0,1 0,1

4 5 5,0 5,8 270 3,1 175 0,09 0,5 0,5

5 6 3,0 3,5 180 2,8 150 0,09 0,3 0,3

6 7 4,0 4,6 90 2,0 125 0,06 0,3 0,4

7 R 4,5 5,2 45 1,6 100 0,05 0,3 0,5

1 8 2,5 2,9 2.295 5,6 400 300 381 0,10 0,3 3,9

8 9 7,0 8,1 540 3,9 200 200 220 0,10 0,8 6,6

9 10 3,0 3,5 360 3,2 200 0,08 0,3 0,3

10 11 3,0 3,5 180 2,8 150 0,09 0,3 0,3

11 R 4,0 4,6 90 2,0 125 0,06 0,3 0,4

8 12 3,0 3,5 1.755 5,7 300 300 330 0,12 0,4 4,1

12 13 5,0 5,8 630 4,6 200 200 220 0,13 0,8 4,7

13 14 3,0 3,5 450 4,0 200 0,12 0,4 0,3

14 15 3,0 3,5 225 3,5 150 0,13 0,5 0,3

15 16 1,5 1,7 135 3,1 125 0,13 0,2 0,2

16 R 6,0 6,9 45 1,6 100 0,05 0,3 0,6

12 17 7,0 8,1 1.125 5,2 250 250 275 0,13 1,0 8,1

17 18 3,0 3,5 585 4,3 200 200 220 0,12 0,4 2,8

18 19 11,5 13,2 540 3,9 200 200 220 0,10 1,3 10,9

19 R 2,5 2,9 450 4,0 200 0,12 0,3 0,3
61,9

Pèrdua : 4,1 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Total : 7,1 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció

( ) 22.1

82.1

10/

9.04.0
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-01 (E)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 3.285        m3/h  

Pèrdua de càrrega : 7,1            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 3.285         Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 3.285         

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 3.285         Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 3.285          si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-01 (E) 1 3,0 3,5 3.285 6,0 400 400 441 0,09 0,3 5,4

1 2 7,0 8,1 990 4,6 250 250 275 0,10 0,8 8,1

2 3 3,0 3,5 900 4,2 250 250 275 0,09 0,3 3,5

3 4 1,0 1,2 720 4,2 250 200 246 0,10 0,1 1,1

4 5 1,0 1,2 630 4,6 200 200 220 0,13 0,2 0,9

5 6 1,0 1,2 540 3,9 200 200 220 0,10 0,1 0,9

6 7 4,5 5,2 450 4,0 200 0,12 0,6 0,5

7 8 3,0 3,5 360 3,2 200 0,08 0,3 0,3

8 9 1,5 1,7 270 3,1 175 0,09 0,1 0,2

9 10 3,0 3,5 90 2,0 125 0,06 0,2 0,3

10 R 4,5 5,2 45 1,6 100 0,05 0,3 0,5

1 11 2,5 2,9 2.295 5,6 400 300 381 0,10 0,3 3,9

11 12 7,0 8,1 540 3,9 200 200 220 0,10 0,8 6,6

12 13 3,0 3,5 360 3,2 200 0,08 0,3 0,3

13 14 3,0 3,5 180 2,8 150 0,09 0,3 0,3

14 R 4,0 4,6 90 2,0 125 0,06 0,3 0,4

11 15 3,0 3,5 1.755 5,7 300 300 330 0,12 0,4 4,1

15 16 5,0 5,8 630 4,6 200 200 220 0,13 0,8 4,7

16 17 3,0 3,5 450 4,0 200 0,12 0,4 0,3

17 18 3,0 3,5 225 3,5 150 0,13 0,5 0,3

18 19 1,5 1,7 135 3,1 125 0,13 0,2 0,2

19 R 6,0 6,9 45 1,6 100 0,05 0,3 0,6

15 20 7,0 8,1 1.125 5,2 250 250 275 0,13 1,0 8,1

20 21 3,0 3,5 585 4,3 200 200 220 0,12 0,4 2,8

21 22 11,5 13,2 540 3,9 200 200 220 0,10 1,3 10,9

22 R 2,5 2,9 450 4,0 200 0,12 0,3 0,3
65,5

Pèrdua : 4,1 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Total : 7,1 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-02 (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 680           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 5,4            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 680            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 680            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 680            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 680             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-02 (A) 1 10,0 11,5 680 4,0 250 200 246 0,09 1,0 10,5

1 R 4,5 5,2 340 3,0 200 0,07 0,4 0,5
11,0

Pèrdua : 1,4 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 5,4 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-02 (E)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 680           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 5,4            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 680            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 680            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 680            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 680             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-02 (E) 1 7,0 8,1 680 4,0 250 200 246 0,09 0,7 7,4

1 R 9,0 10,4 340 3,0 200 0,07 0,7 0,9
8,3

Pèrdua : 1,4 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 5,4 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-03 (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 340           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 5,7            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 340            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 340            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 340            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 340             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-03 (A) R 22,0 25,3 340 3,0 200 0,07 1,7 2,3
2,3

Pèrdua : 1,7 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 5,7 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-03 (E)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 340           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 5,5            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 340            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 340            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 340            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 340             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-03 (E) R 19,0 21,9 340 3,0 200 0,07 1,5 2,0
2,0

Pèrdua : 1,5 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 5,5 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-04 (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 270           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 2,9            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 270            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 270            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 270            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 270             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-04 (A) 1 3,0 3,5 270 3,1 175 0,09 0,3 0,3

1 2 3,0 3,5 180 2,8 150 0,09 0,3 0,3

2 R-01 4,0 4,6 90 2,0 125 0,06 0,3 0,4
1,1

Pèrdua : 0,9 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 2,9 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-04 (E)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 270           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 2,9            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 270            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 270            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 270            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 270             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-04 (E) 1 5,0 5,8 270 3,1 175 0,09 0,5 0,5

1 2 1,5 1,7 180 2,8 150 0,09 0,2 0,2

2 R-01 3,0 3,5 90 2,0 125 0,06 0,2 0,3
1,0

Pèrdua : 0,9 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 2,9 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-05 (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 765           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 5,7            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 765            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 765            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 765            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 765             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-05 (A) 1 10,0 11,5 765 4,5 250 200 246 0,11 1,3 10,5

1 R 4,0 4,6 540 3,9 200 200 220 0,10 0,5 3,8
14,3

Pèrdua : 1,7 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 5,7 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-05 (E)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 765           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 5,7            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 765            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 765            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 765            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 765             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-05 (E) 1 10,0 11,5 765 4,5 250 200 246 0,11 1,3 10,5

1 R 4,0 4,6 540 3,9 200 200 220 0,10 0,5 3,8
14,3

Pèrdua : 1,7 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 5,7 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-06 (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 360           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 3,5            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 360            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 360            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 360            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 360             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-06 (A) 1 11,5 13,2 360 3,2 200 0,08 1,0 1,2

1 2 0,5 0,6 270 3,1 175 0,09 0,0 0,1

2 3 2,5 2,9 180 2,8 150 0,09 0,3 0,3

3 R 3,0 3,5 90 2,0 125 0,06 0,2 0,3
1,8

Pèrdua : 1,5 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 3,5 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : CL-06 (E)

Cabal real o corregit ( Cc ) : 360           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 3,4            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 360            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 360            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 360            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 360             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

CL-06 (E) 1 10,0 11,5 360 3,2 200 0,08 0,9 1,1

1 2 0,5 0,6 270 3,1 175 0,09 0,0 0,1

2 3 2,5 2,9 180 2,8 150 0,09 0,3 0,3

3 R 3,0 3,5 90 2,0 125 0,06 0,2 0,3
1,7

Pèrdua : 1,4 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 3,4 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : EX-01

Cabal real o corregit ( Cc ) : 360           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 4,8            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 360            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 360            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 360            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 360             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EX-01 1 3,0 3,5 360 3,2 200 0,08 0,3 0,3

1 2 1,5 1,7 270 3,1 175 0,09 0,1 0,2

2 3 1,5 1,7 180 2,8 150 0,09 0,2 0,2

3 R-01 3,0 3,5 90 2,0 125 0,06 0,2 0,3
0,9

Pèrdua : 0,8 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 2,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 4,8 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : EX-02

Cabal real o corregit ( Cc ) : 900           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 8,0            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 900            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 900            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 900            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 900             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EX-02 1 1,5 1,7 900 4,4 300 200 269 0,10 0,2 1,7

1 2 3,5 4,0 810 4,7 250 200 246 0,12 0,5 3,7

2 3 3,5 4,0 630 4,6 200 200 220 0,13 0,5 3,3

3 4 1,5 1,7 540 3,9 200 200 220 0,10 0,2 1,4

4 5 1,0 1,2 360 3,2 200 0,08 0,1 0,1

5 6 3,5 4,0 270 3,1 175 0,09 0,3 0,4

7 R-01 3,0 3,5 90 2,0 125 0,06 0,2 0,3
10,9

Pèrdua : 2,0 mm.c.a
Reixa int.: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 4,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 8,0 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : EX-03

Cabal real o corregit ( Cc ) : 150           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 1,2            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 150            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 150            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 150            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 150             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EX-03 1 1,0 1,2 150 3,4 125 0,15 0,2 0,1
0,1

Pèrdua : 0,2 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 1,2 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : EX-04

Cabal real o corregit ( Cc ) : 180           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 2,2            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 180            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 180            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 180            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 180             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EX-04 1 1,0 1,2 180 2,8 150 0,09 0,1 0,1

1 B-01 1,0 1,2 90 2,0 125 0,06 0,1 0,1
0,2

Pèrdua : 0,2 mm.c.a
Boca: 1,0 mm.c.a

Reixa ext.: 1,0 mm.c.a
Total : 2,2 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : EX-05

Cabal real o corregit ( Cc ) : 630           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 7,5            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 630            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 630            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 630            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 630             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EX-05 1 5,0 5,8 630 4,6 200 200 220 0,13 0,8 4,7

1 2 2,5 2,9 360 3,2 200 0,08 0,2 0,3

2 3 1,0 1,2 270 3,1 175 0,09 0,1 0,1

3 4 3,0 3,5 180 2,8 150 0,09 0,3 0,3

4 B-01 1,5 1,7 90 2,0 125 0,06 0,1 0,2
5,6

Pèrdua : 1,5 mm.c.a
Boca: 1,0 mm.c.a

C. Tallafocs: 4,0 mm.c.a
Reixa ext.: 1,0 mm.c.a

Total : 7,5 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LOCALITZACIÓ : BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit 2.- Selecció de l'extractor nº : EX-06

Cabal real o corregit ( Cc ) : 720           m3/h  

Pèrdua de càrrega : 2,8            mm.c.a
 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h

Cabal total ventilació ( Ctv ) : 720            Cabal d'aire exterior corregit :

Cabal total clima ( Ctc ) : 720            

Cabal ventilació zona ( Cvz ) : 720            Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F

Cabal clima zona ( Cz ) : 720             si f max = F llavors Fc = F

 si f max = 1 llavors Fc = 1

F = Ctv / Ctc  : 1,000         

f max = Cvz / Cz : 1,000         

Fc : 1,000         

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EX-06 1 3,0 3,5 720 4,8 300 150 231 0,13 0,5 3,2

1 2 3,0 3,5 450 3,5 250 150 212 0,09 0,3 2,8

2 3 3,0 3,5 270 3,5 150 150 165 0,11 0,4 2,2

3 4 5,0 5,8 180 2,8 150 0,09 0,5 0,5

4 B-01 2,0 2,3 90 2,0 125 0,06 0,1 0,2
8,9

Pèrdua : 1,8 mm.c.a
Boca: 1,0 mm.c.a
Total : 2,8 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials :
 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91

Fracció corregida :

Condicions :
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Aportació

Sala Estar Planta 1 10 12,5 125,0 450,00
Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Hab Sencilla Planta 1 1 12,5 12,5 45,00
Hab Sencilla Planta 1 1 12,5 12,5 45,00
Hab Sencilla Planta 1 1 12,5 12,5 45,00
Sala Estar Planta 2 10 12,5 125,0 450,00
Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Hab Sencilla Planta 2 1 12,5 12,5 45,00
Hab Sencilla Planta 2 1 12,5 12,5 45,00
Hab Sencilla Planta 2 1 12,5 12,5 45,00
Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00
Hab Doble Planta 3 2 12,5 25,0 90,00
Hab Sencilla Planta 3 1 12,5 12,5 45,00
Hab Sencilla Planta 3 1 12,5 12,5 45,00

62 2790,00

Extracció

Sala Estar Planta 1 10 12,5 125,0 450,00
Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab D+D Planta 1 4 12,5 50,0 180,00
Servei Hab D+I Planta 1 3 12,5 37,5 135,00
Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Servei Planta Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab D Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab I+I Planta 1 2 12,5 25,0 90,00
Sala Estar Planta 2 10 12,5 125,0 450,00
Servei Hab D Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab D+D Planta 2 4 12,5 50,0 180,00
Servei Hab D+I Planta 2 3 12,5 37,5 135,00
Servei Hab D Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Servei Planta Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab D Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab I+I Planta 2 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab I Planta 3 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab D+I Planta 3 2 12,5 25,0 90,00
Servei Hab D Planta 3 3 12,5 37,5 135,00
Servei Hab D+D Planta 3 4 12,5 50,0 180,00

0,0 0,00

67 3015,00Total  

Recinte Planta Superficie Ocupació

RITE

Cabal 
l/s.pers

Cabal 
l/s

Cabal
m³/h

Total  

RITE

Recinte Planta Superficie Ocupació Cabal 
l/s.pers

Cabal 
l/s

Cabal
m³/h
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Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Nodo 2.0 / 5.0 2790,00 400x400 0,160 0,3020 4,84

Ramal 2 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 2 Nodo 2.0 - Nodo 3.0 / 4.0 540,00 200x200 0,040 2,2933 3,75

Ramal 3 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 3 Nodo 3.0 - P3-D3 270,00 150x150 0,023 0,7004 3,33
Ramal 3 P3-D3 - P2-D3 180,00 150x150 0,023 0,5827 2,22
Ramal 3 P2-D3 - P1-D3 90,00 150x100 0,015 0,4515 1,67

Ramal 4 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 4 Nodo 4.0 - P2-D7 270,00 150x150 0,023 1,7352 3,33
Ramal 4 P2-D7 - P2-D4 225,00 150x150 0,023 1,3192 2,78
Ramal 4 P2-D4 - P1-D4 135,00 150x150 0,023 0,4987 1,67
Ramal 4 P1-D4 - P1-D7 45,00 100 0,008 0,4958 1,59

Ramal 5 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 5 Nodo 5.0 - Nodo 6.0 / 13.0 2250,00 400x300 0,120 1,4008 5,21

Ramal 6 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 6 Nodo 6.0 - Nodo 7.0 / 8.0 585,00 250x200 0,050 1,0280 3,25

Ramal 7 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 7 Nodo 7.0 - P3-D4 180,00 150x150 0,023 0,4717 2,22
Ramal 7 P3-D4 - P3-D5 90,00 150x150 0,023 0,3725 1,11

Ramal 8 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 8 Nodo 8.0 - Nodo 9.0 / 10.0 405,00 200x150 0,030 1,6657 3,75

Ramal 9 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Aportació
Ramal 9 Nodo 9.0 - P3-D1 135,00 125 0,012 1,6754 3,06
Ramal 9 P3-D1 - P3-D2 45,00 100 0,008 1,5709 1,59

Ramal 10 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 10 Nodo 10.0 - Nodo 11.0 / 12.0 270,00 150x150 0,023 1,9823 3,33

Ramal 11 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 11 Nodo 11.0 - P2-D1 135,00 150x150 0,023 0,3750 1,67
Ramal 11 P2-D1 - P2-D2 45,00 100 0,008 0,3675 1,59

Ramal 12 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 12 Nodo 12.0 - P1-D1 135,00 150x150 0,023 0,0078 1,67
Ramal 12 P1-D1 - P1-D2 45,00 100 0,008 0,0002 1,59

Ramal 13 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 13 Nodo 13.0 - Nodo 14.0 / 17.0 1665,00 300x300 0,090 0,7966 5,14

Ramal 14 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 14 Nodo 14.0 - Nodo 15.0 / 16.0 450,00 250x150 0,038 1,6849 3,33

Ramal 15 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 15 Nodo 15.0 - P2-D9 225,00 150 0,018 1,1682 3,54
Ramal 15 P2-D9 - P2-D5 135,00 125 0,012 1,4869 3,06
Ramal 15 P2-D5 - P2-D6 45,00 100 0,008 0,8379 1,59

Ramal 16 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 16 Nodo 16.0 - P1-D9 225,00 150x150 0,023 1,1806 2,78
Ramal 16 P1-D9 - P1-D5 135,00 125 0,012 1,4869 3,06
Ramal 16 P1-D5 - P1-D6 45,00 100 0,008 0,8379 1,59

Ramal 17 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 17 Nodo 17.0 - P3-D6 1215,00 500x150 0,075 1,0243 4,50
Ramal 17 P3-D6 - Nodo 18.0 / 19.0 1170,00 450x150 0,068 0,9936 4,81



Ramal 18 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 18 Nodo 18.0 - P2-D8 540,00 300x150 0,045 1,0151 3,33
Ramal 18 P2-D8 - P2-Estar 450,00 250x150 0,038 0,7954 3,33

Ramal 19 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 19 Nodo 19.0 - P1-D8 630,00 300x150 0,045 1,4441 3,89
Ramal 19 P1-D8 - P1-Estar 540,00 300x150 0,045 0,6549 3,33
Ramal 19 P1-Estar - P1-D10 90,00 125 0,012 0,4891 2,04

Cami Crític = Ramal 1 - Ramal 5 - Ramal 6 - Ramal 8 - Ramal 9

∆p Camí Crític
(mmca) 11,0

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

P3-D1 90,00 125,00 0,012 3,3465 2,04
P3-D2 45,00 100,00 0,008 3,0355 1,59
P3-D3 90,00 125,00 0,012 3,1757 2,04
P3-D4 90,00 125,00 0,012 3,3417 2,04
P3-D5 90,00 125,00 0,012 3,3905 2,04
P3-D6 45,00 100,00 0,008 3,1053 1,59
P2-Estar 450,00 200,00 0,031 3,1724 3,98
P2-D1 90,00 125,00 0,012 3,3465 2,04
P2-D2 45,00 100,00 0,008 3,0355 1,59
P2-D3 90,00 125,00 0,012 3,1757 2,04
P2-D4 90,00 125,00 0,012 3,1318 2,04
P2-D5 90,00 125,00 0,012 3,0976 2,04
P2-D6 45,00 100,00 0,008 3,1665 1,59
P2-D7 45,00 100,00 0,008 3,1261 1,59
P2-D8 90,00 125,00 0,012 3,0488 2,04
P2-D9 90,00 125,00 0,012 3,2148 2,04
P1-Estar 450,00 200,00 0,031 3,1724 3,98
P1-D1 90,00 125,00 0,012 3,3465 2,04
P1-D2 45,00 100,00 0,008 3,0355 1,59
P1-D3 90,00 125,00 0,012 3,1757 2,04
P1-D4 90,00 125,00 0,012 3,1318 2,04
P1-D5 90,00 125,00 0,012 3,0976 2,04
P1-D6 45,00 100,00 0,008 3,1665 1,59
P1-D7 45,00 100,00 0,008 3,1689 1,59
P1-D8 90,00 125,00 0,012 3,0488 2,04
P1-D9 90,00 125,00 0,012 3,2148 2,04
P1-D10 90,00 125,00 0,012 3,2167 2,04



9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Nodo 2.0 / 5.0 3015,00 400x400 0,160 0,3820 5,23

Ramal 2 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 2 Nodo 2.0 - Nodo 3.0 / 4.0 810,00 250x200 0,050 3,0881 4,50

Ramal 3 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 3 Nodo 3.0 - P3-B2 270,00 150x150 0,023 0,7004 3,33
Ramal 3 P3-B2 - P2-B2 180,00 150x150 0,023 0,5827 2,22
Ramal 3 P2-B2 - P1-B2 90,00 150x100 0,015 0,4515 1,67

Ramal 4 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 4 Nodo 4.0 - P2-B3 540,00 250x200 0,050 1,0851 3,00
Ramal 4 P2-B3 - P2-SN 450,00 250x150 0,038 0,4104 3,33
Ramal 4 P2-SN - P2-B5 360,00 200x150 0,030 0,4232 3,33
Ramal 4 P2-B5 - P1-B3 270,00 150x150 0,023 1,7365 3,33
Ramal 4 P1-B3 - P1-B5 180,00 150 0,018 0,5673 2,83
Ramal 4 P1-B5 - P1-SN 90,00 125 0,012 0,4134 2,04

Ramal 5 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 5 Nodo 5.0 - Nodo 6.0 / 7.0 2205,00 400x300 0,120 1,4190 5,10

Ramal 6 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 6 Nodo 6.0 - P3-B3 585,00 250x200 0,050 0,4637 3,25
Ramal 6 P3-B3 - P3-B1 405,00 200x150 0,030 0,6362 3,75
Ramal 6 P3-B1 - P2-B1 270,00 150x150 0,023 0,7929 3,33
Ramal 6 P2-B1 - P1-B1 135,00 150x100 0,015 0,6849 2,50

Ramal 7 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 7 Nodo 7.0 - Nodo 8.0 / 11.0 1620,00 300x300 0,090 1,9054 5,00

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Extracció

Ramal 8 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 8 Nodo 8.0 - Nodo 9.0 / 10.0 360,00 200x150 0,030 1,9432 3,33

Ramal 9 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 9 Nodo 9.0 - P2-B4 180,00 150 0,018 0,3333 2,83
Ramal 9 P2-B4 - P2-D9 90,00 125 0,012 0,2938 2,04

Ramal 10 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 10 Nodo 10.0 - P1-B4 180,00 150 0,018 0,9496 2,83
Ramal 10 P1-B4 - P1-D9 90,00 125 0,012 0,5867 2,04

Ramal 11 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 11 Nodo 11.0 - Nodo 12.0 / 13.0 1260,00 300x250 0,075 3,5782 4,67

Ramal 12 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 12 Nodo 12.0 - P2-B6 540,00 300x150 0,045 0,9818 3,33
Ramal 12 P2-B6 - P2-Estar 450,00 250x150 0,038 1,3649 3,33

Ramal 13 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 13 Nodo 13.0 - P3-B4 720,00 300x150 0,045 0,5787 4,44
Ramal 13 P3-B4 - P1-B6 630,00 300x150 0,045 1,0355 3,89
Ramal 13 P1-B6 - P1-Estar 540,00 300x150 0,045 1,0362 3,33
Ramal 13 P1-Estar - P1-B7 90,00 150x150 0,023 0,3858 1,11

Cami Crític = Ramal 1 - Ramal 5 - Ramal 7 - Ramal 11 - Ramal 13

∆p Camí Crític
(mmca) 13,6



Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

P3-B1 135,00 125,00 0,012 4,1372 3,06
P3-B2 90,00 125,00 0,012 3,2538 2,04
P3-B3 180,00 150,00 0,018 3,2669 2,83
P3-B4 90,00 125,00 0,012 3,3124 2,04

P2-Estar 450,00 200,00 0,031 3,1724 3,98
P2-B1 135,00 125,00 0,012 4,1372 3,06
P2-B2 90,00 125,00 0,012 3,2538 2,04
P2-B3 90,00 125,00 0,012 3,4344 2,04
P2-B4 90,00 125,00 0,012 3,1171 2,04
P2-B5 90,00 125,00 0,012 3,1464 2,04
P2-B6 90,00 125,00 0,012 3,1367 2,04
P2-SN 90,00 125,00 0,012 3,1464 2,04
P2-D9 90,00 125,00 0,012 3,2392 2,04

P1-Estar 450,00 200,00 0,031 3,1724 3,98
P1-B1 135,00 125,00 0,012 4,1372 3,06
P1-B2 90,00 125,00 0,012 3,2538 2,04
P1-B3 90,00 125,00 0,012 3,9469 2,04
P1-B4 90,00 125,00 0,012 3,1171 2,04
P1-B5 90,00 125,00 0,012 3,1464 2,04
P1-B6 90,00 125,00 0,012 3,1367 2,04
P1-B7 90,00 125,00 0,012 3,1464 2,04
P1-SN 90,00 125,00 0,012 3,1464 2,04
P1-D9 90,00 125,00 0,012 3,2392 2,04

9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Reixa 1 1020,00 300x200 0,060 2,7980 4,72
Ramal 1 Reixa 1 - Reixa 2 765,00 250x200 0,050 0,7230 4,25
Ramal 1 Reixa 2 - Reixa 3 510,00 200x200 0,040 0,9200 3,54
Ramal 1 Reixa 3 - Reixa 4 255,00 200x200 0,040 0,4945 1,77

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Reixa 1 255,00 150x150 0,023 5,0137 3,15
Reixa 2 255,00 150x150 0,023 5,0137 3,15
Reixa 3 255,00 150x150 0,023 5,0137 3,15
Reixa 4 255,00 150x150 0,023 5,0137 3,15

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - CL02

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 9,9



9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Reixa 1 1020,00 300x200 0,060 2,6442 4,72
Ramal 1 Reixa 1 - Reixa 2 510,00 200x200 0,040 1,1163 3,54

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Reixa 1 510,00 200x200 0,040 5,0011 3,54
Reixa 2 510,00 200x200 0,040 5,0011 3,54

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - CL02

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 8,8

9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Reixa 1 270,00 175 0,024 0,6740 3,12
Ramal 1 Reixa 1 - Reixa 2 180,00 150 0,018 0,7389 2,83
Ramal 1 Reixa 2 - Reixa 3 90,00 125 0,012 0,8703 2,04

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Reixa 1 90,00 125,00 0,012 3,1367 2,04
Reixa 2 90,00 125,00 0,012 3,0976 2,04
Reixa 3 90,00 125,00 0,012 3,0976 2,04

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Impulsió

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 5,4



9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Reixa 1 270,00 175 0,024 0,8722 3,12
Ramal 1 Reixa 1 - Reixa 2 180,00 150 0,018 0,6742 2,83
Ramal 1 Reixa 2 - Reixa 3 90,00 125 0,012 0,6165 2,04

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Reixa 1 90,00 125,00 0,012 3,1562 2,04
Reixa 2 90,00 125,00 0,012 3,0488 2,04
Reixa 3 90,00 125,00 0,012 3,0488 2,04

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Extracció

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 5,3

9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Vestidor Dones 765,00 250x200 0,050 2,9044 4,25
Ramal 1 Vestidor Dones - Gimnas 540,00 200x200 0,040 1,5043 3,75

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Gimnas 540,00 200,00 0,031 3,1783 4,77
Vestidor Dones 225,00 150,00 0,018 3,4466 3,54

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 7,9

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Impulsió



9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Vestidor Dones 765,00 250x200 0,050 2,7437 4,25
Ramal 1 Vestidor Dones - Gimnas 540,00 200x200 0,040 1,0948 3,75

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Gimnas 540,00 200,00 0,031 3,1783 4,77
Vestidor Dones 225,00 150,00 0,018 3,4466 3,54

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 7,3

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Impulsió
9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Reixa 1 360,00 200 0,031 2,2305 3,18
Ramal 1 Reixa 1 - Reixa 2 270,00 175 0,024 0,7268 3,12
Ramal 1 Reixa 2 - Reixa 3 180,00 150 0,018 0,4369 2,83
Ramal 1 Reixa 3 - Reixa 4 90,00 125 0,012 0,7821 2,04

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Reixa 1 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04
Reixa 2 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04
Reixa 3 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04
Reixa 4 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 9,3

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Extracció



9

Ramal 1 Tram
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Ramal 1 Nodo 1.0 - Reixa 1 360,00 200 0,031 2,2469 3,18
Ramal 1 Reixa 1 - Reixa 2 270,00 175 0,024 0,6740 3,12
Ramal 1 Reixa 2 - Reixa 3 180,00 150 0,018 0,4531 2,83
Ramal 1 Reixa 3 - Reixa 4 90,00 125 0,012 0,7235 2,04

Terminal Espai / Equip / Terminal
Cabal d' aire 

(m3/h)
Conducte

Area de pas 
(m2)

Δp (mm.c.a.) v 
(m/s)

Reixa 1 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04
Reixa 2 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04
Reixa 3 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04
Reixa 4 90,00 125,00 0,012 5,0976 2,04

Cami Crític = Ramal 1

∆p Camí Crític
(mmca) 9,2

Taula Dimensió de Conductes

Projecte:   AAAR-ADAPTACIO RESIDENCIA GENT GRAN GUINARDO - Aire Primari - Impulsió
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Tablas de selección E HO

500
400
350 400
300 300 400 500
250 300 400 500
200 200 300 400 500 600 700
150 200 300 400 500 600 700 800 900
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

m³/h f = 7,8 6 5,2 3,2 4,8 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,8 2

100

Vel.[m/s] 2,3
P [mm.c.a.] 0,5
Nv. Son [dB(A)] <15
Al. [m] 4,9

150

Vel.[m/s] 3,4 2,2
P [mm.c.a.] 1,1 0,5
Nv. Son [dB(A)] <15 <15
Al. [m] 7,2 5,2

200

Vel.[m/s] 4,5 2,9 2,2
P [mm.c.a.] 2 0,9 0,5
Nv. Son [dB(A)] 21 <15 <15
Al. [m] 9,5 6,9 5,5

250

Vel.[m/s] 5,7 3,7 2,7 2,3
P [mm.c.a.] 3,2 1,3 0,7 0,5
Nv. Son [dB(A)] 27 19 <15 <15
Al. [m] 11,8 8,6 6,9 6

300

Vel.[m/s] 6,8 4,4 3,2 2,7 2,6
P [mm.c.a.] 4,6 1,9 1 0,7 0,7
Nv. Son [dB(A)] 32 23 17 <15 <15
Al. [m] 14,1 10,2 8,2 7,2 6,9

350

Vel.[m/s] 7,9 5,1 3,8 3,2 3 2,5
6,2 2,6 1,4 1 0,9 0,6

Nv. Son [dB(A)] 36 27 21 17 17 <15
Al. [m] 16,3 11,9 9,5 8,4 812 7

400

Vel.[m/s] 4,9 4,3 3,6 3,4 2,8 2,4
P [mm.c.a.] 3,4 1,9 1,3 1,2 0,8 0,6
Nv. Son [dB(A)] 30 24 21 20 16 <15
Al. [m] 13,5 10,9 9,5 9,2 8 7,1

450

Vel.[m/s] 6,6 4,9 4,1 3,9 3,2 2,7 2,4
P [mm.c.a.] 4,3 2,4 1,6 1,5 1 0,7 0,6
Nv. Son [dB(A)] 33 27 24 23 19 16 <15
Al. [m] 15,2 12,2 10,7 10,3 9 8 7,2

500

Vel.[m/s] 7,3 5,4 4,5 4,3 3,6 3 2,6 2,3
P [mm.c.a.] 5,3 2,9 2 1,8 1,3 0,9 0,7 0,5
Nv. Son [dB(A)] 36 30 26 26 22 19 16 <15
Al. [m] 16,8 13,5 11,8 11,4 9,9 8,8 8 7,3

550

Vel.[m/s] 6 5 4,7 3,9 3,3 2,9 2,6
P [mm.c.a.] 3,5 2,4 2,2 1,5 1,1 0,8 0,7
Nv. Son [dB(A)] 33 29 28 24 21 19 16
Al. [m] 14,8 13 12,5 10,9 9,7 8,8 8

600

Vel.[m/s] 6,5 5,4 5,2 4,3 3,6 3,2 2,8 2,5
P [mm.c.a.] 4,2 2,9 2,6 1,8 1,3 1 0,8 0,6
Nv. Son [dB(A)] 35 31 30 27 23 21 18 16
Al. [m] 16,1 14,1 13,6 11,8 10,5 9,6 8,8 8,1

650

Vel.[m/s] 5,9 5,6 4,6 3,9 3,4 3,1 2,7 2,3
P [mm.c.a.] 3,4 3,1 2,1 1,5 1,2 0,9 0,7 0,5
Nv. Son [dB(A)] 33 32 29 25 23 20 18 15
Al. [m] 15,2 14,7 12,8 11,4 10,3 9,5 8,7 7,6

700

Vel.[m/s] 6 5 4,2 3,7 3,3 3 2,5
P [mm.c.a.] 3,6 2,5 1,8 1,4 1,1 0,9 0,6
Nv. Son [dB(A)] 34 30 27 25 22 20 17
Al. [m] 15,8 13,7 12,2 11,1 10,2 9,4 8,2

750

Vel.[m/s] 6,4 5,3 4,6 4 3,5 3,2 2,6 2,2
P [mm.c.a.] 4,1 2,8 2,1 1,6 1,2 1 0,7 0,5
Nv. Son [dB(A)] 36 32 29 27 24 22 18 <15
Al. [m] 16,9 14,7 13,1 11,9 10,9 10 8,8 7,6



REF: 140316
PROYECTO: RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAZAMIENTO: BARCELONA

Paràmetres de disseny Fórmules de càlcul

Canonada: Acer PCA Potència de càlcul (Kw)
PCS: 9.500 Kcal/m³ QSI Cabal max. simul. (m³/h)

P.C.S.
V.min: 0,8 m/s
V.max: 4,0 m/s

(Kw) (Kcal/h) (%1) m3/h

A 120,00 Kw 103.200 Kcal/h 1 10,86 m3/h
B 120,00 Kw 103.200 Kcal/h 1 10,86 m3/h

Diàmetre Nominal (mm) 65 Cabal instal·lat (l/s) 21,73 m3/h
Diàmetre interior (mm) 65,00 Cabal simultani (l/s) 21,73 m3/h
Velocitat màxima (m/s) 1,77 Descripció canonada: 2 1/2"
Coeficient de simultaneïtat 1,00 Valvuleria y accessoris: 2-1/2"
Potència de suministre: 240,0 Kw Potència de càlcul: 240,0 Kw
Ventilació sala (cm²) 1.200 cm² Grau de gasificació: Grau 3

(Kw) (Kcal/h) (mm) m3/h

A MARMITA 23,00 Kw 19.780 Kcal/h 1 2,08 m3/h
B CUINA 36,50 Kw 31.390 Kcal/h 1 3,30 m3/h
B FRY-TOP 16,00 Kw 13.760 Kcal/h 1 1,45 m3/h
B FREGIDORA 20,00 Kw 17.200 Kcal/h 1 1,81 m3/h
B FORN 17,00 Kw 14.620 Kcal/h 1 1,54 m3/h

Diàmetre Nominal (mm) 40 Cabal instal·lat (l/s) 10,18 m3/h
Diàmetre interior (mm) 40,00 Cabal simultani (l/s) 10,18 m3/h
Velocitat màxima (m/s) 2,19 Descripció canonada: 1 1/2"
Coeficient de simultaneïtat 1,00 Valvuleria y accessoris: 1-1/2"
Potència de suministre: 112,5 Kw Potència de càlcul: 112,5 Kw
Ventilació sala (cm²) 562,50 cm² Grau de gasificació: Grau 3

Cuina

Descripció del suministre

Sala de calderas

Descripció del suministre

RendimentId. Punts de consum Potència

Caldera 

PotènciaId.

Cabal

CÀLCULS DE GAS

Càlcul de núclis

CabalPunts de consum Rendiment

Poder calòric superior (Kw 
h/m³)

Caldera 
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BARCELONA

a on n = nº d'aparells sanitaris

PLANTA SOTERRANI -2

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,20 l/s PP25
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 18 0,71 0,046

1

nº aparells de consum
NETEJA 1 Abocador 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,20 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 14,4 1,11 0,134

1

nº aparells de consum
2 Aigüera I. 0,30 l/s consum 0,60 l/s

CUINA 2 Rentavaixelles I. 0,25 l/s consum 0,50 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 1,10 l/s PP32
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,64 l/s 23 1,38 0,109

0,577350269

nº aparells de consum
2 Rentador 0,20 l/s consum 0,40 l/s

BUGADERIA 2 Rentadora I. 0,60 l/s consum 1,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 1,60 l/s PP40
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,92 l/s 28,8 1,28 0,072

0,577350269
PLANTA SOTERRANI -1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,20 l/s PP25
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 18 0,71 0,046

1

nº aparells de consum
NETEJA 1 Abocador 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,20 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 14,4 1,11 0,134

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s

VESTIDOR 1 Dutxa 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
HOMES mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 3 Total consum instantani: 0,40 l/s PP25
Valor de K : 0,71 Total consum simultani: 0,28 l/s 18 1,00 0,085

0,707106781

nº aparells de consum
2 Lavabo 0,10 l/s consum 0,20 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s

VESTIDOR 2 Dutxa 0,20 l/s consum 0,40 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DONES mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 5 Total consum instantani: 0,70 l/s PP25
Valor de K : 0,50 Total consum simultani: 0,35 l/s 18 1,24 0,123

0,5

nº aparells de consum
INFERMERIA 1 Aigüera 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
PODOLOGIA mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,20 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 14,4 1,11 0,134

1

Coeficient de simultaneïtat K

CÀLCULS DE CANONADES D'A. F. S. 
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i utilitzant la fòrmula de Flamand

K
n

=
−

1

1

Arxiu:
140316 - Fontaneria - FALTA REG Fon-01-02

Pàg. 1 de 6
13/05/2016



PLANTA BAIXA

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,20 l/s PP25
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 18 0,71 0,046

1
PLANTA 1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,20 l/s PP25
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 18 0,71 0,046

1

nº aparells de consum
DUTXA 1 Dutxa 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,20 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 14,4 1,11 0,134

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 Abocador 0,20 l/s consum 0,20 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s

BANY 1 Dutxa 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DUTXA mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 0,60 l/s PP25
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,35 l/s 18 1,23 0,121

0,577350269
PLANTA 2

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,20 l/s PP25
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 18 0,71 0,046

1

nº aparells de consum
DUTXA 1 Dutxa 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,20 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 14,4 1,11 0,134

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 Abocador 0,20 l/s consum 0,20 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s

BANY 1 Dutxa 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DUTXA mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 0,60 l/s PP25
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,35 l/s 18 1,23 0,121

0,577350269
PLANTA 3

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,20 l/s PP25
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 18 0,71 0,046

1

nº aparells de consum
DUTXA 1 Dutxa 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,20 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 14,4 1,11 0,134

1

nº aparells de consum
NETEJA 1 Abocador 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,20 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,20 l/s 14,4 1,11 0,134

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s consum 0,10 l/s

BANY 1 Dutxa 0,20 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DUTXA mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 3 Total consum instantani: 0,40 l/s PP25
Valor de K : 0,71 Total consum simultani: 0,28 l/s 18 1,00 0,085

0,707106781
CONSUM GENERAL A.F.S.

Total cabal simultani 7,57 l/s
Numero total de nuclis considerats 29 Diàmetre Velocitat P.d.c.
Valor de K': 0,20 mm m/s mm.c.a.
Total cabal simultani 1,51 l/s PE50

5,45 m3/h 40,8 1,04 32,811

CONSUM REG

Total cabal simultani
Numero total de nuclis considerats Diàmetre Velocitat P.d.c.
Valor de K': mm m/s mm.c.a.
Total cabal simultani 0,45 l/s PE32

1,62 m3/h 26,2 0,75 32,203

CONSUM TOTAL

Total cabal simultani
Numero total de nuclis considerats Diàmetre Velocitat P.d.c.
Valor de K': mm m/s mm.c.a.
Total cabal simultani 1,96 l/s PE50

7,07 m3/h 40,8 1,35 51,744
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REF : 140316
PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BARCELONA

a on n = nº d'aparells sanitaris

PLANTA SOTERRANI -2

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,07 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,07 l/s 14,4 0,36 0,019

1

nº aparells de consum
NETEJA 1 Abocador 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,10 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,10 l/s 14,4 0,55 0,040

1

nº aparells de consum
2 Aigüera I. 0,20 l/s consum 0,40 l/s

CUINA 2 Rentavaixelles I. 0,20 l/s consum 0,40 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 0,80 l/s PP32
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,46 l/s 23 1,00 0,063

0,577350269

nº aparells de consum
2 Rentador 0,10 l/s consum 0,20 l/s

BUGADERIA 2 Rentadora I. 0,40 l/s consum 0,80 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 1,00 l/s PP32
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,58 l/s 23 1,25 0,092

0,577350269
PLANTA SOTERRANI -1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,07 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,07 l/s 14,4 0,36 0,019

1

nº aparells de consum
NETEJA 1 Abocador 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,10 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,10 l/s 14,4 0,55 0,040

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s

VESTIDOR 1 Dutxa 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
HOMES mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 3 Total consum instantani: 0,17 l/s PP25
Valor de K : 0,71 Total consum simultani: 0,12 l/s 18 0,41 0,018

0,707106781

nº aparells de consum
2 Lavabo 0,07 l/s consum 0,13 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s

VESTIDOR 2 Dutxa 0,10 l/s consum 0,20 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DONES mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 5 Total consum instantani: 0,33 l/s PP25
Valor de K : 0,50 Total consum simultani: 0,17 l/s 18 0,58 0,033

0,5

nº aparells de consum
PERRUQUERIA 1 Aigüera 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

PODOLOGIA mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,10 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,10 l/s 14,4 0,55 0,040

1

CÀLCULS DE CANONADES D'A. C. S. 
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i utilitzant la fòrmula de Flamand

Coeficient de simultaneïtat K

K
n

=
−

1

1
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PLANTA BAIXA

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,07 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,07 l/s 14,4 0,36 0,019

1
PLANTA 1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,07 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,07 l/s 14,4 0,36 0,019

1

nº aparells de consum
DUTXA 1 Dutxa 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,10 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,10 l/s 14,4 0,55 0,040

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 Abocador 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s

BANY 1 Dutxa 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DUTXA mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 0,27 l/s PP25
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,15 l/s 18 0,54 0,029

0,577350269
PLANTA 2

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,07 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,07 l/s 14,4 0,36 0,019

1

nº aparells de consum
DUTXA 1 Dutxa 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,10 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,10 l/s 14,4 0,55 0,040

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 Abocador 0,10 l/s consum 0,10 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s

BANY 1 Dutxa 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DUTXA mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 4 Total consum instantani: 0,27 l/s PP25
Valor de K : 0,58 Total consum simultani: 0,15 l/s 18 0,54 0,029

0,577350269
PLANTA 3

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

BANY mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 2 Total consum instantani: 0,07 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,07 l/s 14,4 0,36 0,019

1

nº aparells de consum
DUTXA 1 Dutxa 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,10 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,10 l/s 14,4 0,55 0,040

1

nº aparells de consum
NETEJA 1 Abocador 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.

mm m/s mm.c.a.
Total aparells : 1 Total consum instantani: 0,10 l/s PP20
Valor de K : 1,00 Total consum simultani: 0,10 l/s 14,4 0,55 0,040

1

nº aparells de consum
1 Lavabo 0,07 l/s consum 0,07 l/s
1 WC 0,00 l/s consum 0,00 l/s

BANY 1 Dutxa 0,10 l/s consum 0,10 l/s Diàmetre Velocitat P.d.c.
DUTXA mm m/s mm.c.a.

Total aparells : 3 Total consum instantani: 0,17 l/s PP25
Valor de K : 0,71 Total consum simultani: 0,12 l/s 18 0,41 0,018

0,707106781
CONSUM GENERAL A.C.S.

Total cabal simultani 3,52 l/s
Numero total de nuclis considerats 29 Diàmetre Velocitat P.d.c.
Valor de K': 0,20 mm m/s mm.c.a.
Total cabal simultani 0,70 l/s PP40

2,54 m3/h 28,8 0,97 45,042
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REF : 140316

PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BARCELONA

J = pèrdua de càrrega per metre lineal 
V = velocitat
L = longitut del tram

on: D = diàmetre nominal

F = valor de Flamand (segons taula)
K' = coef de simultaneïtat
N = nº de nuclis per tram

Canonada : PP h = Diferència d'Alçada.

N Tram Q adiccional Q K' Q' D nominal D interior V J L Leq. h Lt Jt Pi Pi-Jt Pd
(l/s) (l/s) (l/s) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)

29 7,57 0,20 1,51 PP50 36,20 1,32 0,056 15 3 3 18 1,01 40,00 38,99 35,99

9 0,20 1,80 0,28 0,50 PP32 23,00 1,09 0,070 4 0,8 3 4,8 0,34 35,99 35,66 32,66
8 1,60 0,30 0,48 PP32 23,00 1,04 0,065 0,5 0,1 0 0,6 0,04 32,66 32,62 32,62
3 0,20 0,60 0,55 0,33 PP25 18,00 1,17 0,107 4,5 0,9 0 5,4 0,58 32,62 32,04 32,04
2 0,20 0,40 0,70 0,28 PP25 18,00 0,99 0,081 3 0,6 0 3,6 0,29 32,04 31,75 31,75
1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP25 18,00 0,71 0,045 4 0,8 0 4,8 0,21 31,75 31,53 31,53
5 0,40 1,00 0,40 0,40 PP25 18,00 1,41 0,150 10 2 6 12 1,80 31,53 29,73 23,73
3 0,20 0,60 0,55 0,33 PP25 18,00 1,17 0,107 4 0,8 3 4,8 0,52 23,73 23,22 20,22
2 0,20 0,40 0,70 0,28 PP25 18,00 0,99 0,081 1 0,2 0 1,2 0,10 20,22 20,12 20,12
1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP20 14,40 1,11 0,129 4 0,8 3 4,8 0,62 20,12 19,50 16,50

20 5,77 0,20 1,15 PP50 36,20 1,01 0,035 6 1,2 0 7,2 0,25 35,99 35,74 35,74
18 0,20 4,93 0,20 0,99 PP40 28,80 1,36 0,078 7 1,4 0 8,4 0,66 35,74 35,09 35,09
17 0,20 4,73 0,20 0,95 PP40 28,80 1,31 0,073 4,5 0,9 0 5,4 0,39 35,09 34,69 34,69
16 4,53 0,21 0,93 PP40 28,80 1,29 0,071 1,5 0,3 0 1,8 0,13 34,69 34,57 34,57
14 0,35 3,41 0,22 0,75 PP40 28,80 1,04 0,048 3 0,6 3 3,6 0,17 34,57 34,39 31,39
13 3,06 0,23 0,70 PP40 28,80 0,97 0,043 2 0,4 0 2,4 0,10 31,39 31,29 31,29
11 0,60 2,58 0,25 0,64 PP32 23,00 1,39 0,108 8 1,6 3 9,6 1,04 31,29 30,25 27,25
8 0,75 1,98 0,30 0,59 PP32 23,00 1,28 0,093 6 1,2 3 7,2 0,67 27,25 26,58 23,58
5 0,55 1,23 0,40 0,49 PP32 23,00 1,07 0,067 3 0,6 3 3,6 0,24 23,58 23,34 20,34
3 0,28 0,68 0,55 0,38 PP25 18,00 1,33 0,135 3 0,6 3 3,6 0,48 20,34 19,85 16,85
2 0,20 0,40 0,70 0,28 PP25 18,00 0,99 0,081 2 0,4 0 2,4 0,19 16,85 16,66 16,66
1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP25 18,00 0,71 0,045 3,5 0,7 0 4,2 0,19 16,66 16,47 16,47

CÀLCULS DE CANONADES D'A. F. S. 
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i utilitzant la fòrmula de Flamand

Fòrmula de Flamand

J=V1'75.L.D-1'25.F

Coeficient de simultanetat K' entre nuclis 

K
N

x N
'

( )
= +

+
19

10 1
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REF : 140316

PROJECTE : RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
EMPLAÇAMENT : BARCELONA

J = pèrdua de càrrega per metre lineal 
V = velocitat
L = longitut del tram

on: D = diàmetre nominal

F = valor de Flamand (segons taula)
K' = coef de simultaneïtat
N = nº de nuclis per tram

Canonada : PP h = Diferència d'Alçada.

N Tram Q adiccional Q K' Q' D nominal D interior V J L Leq. h Lt Jt Pi Pi-Jt Pd
(l/s) (l/s) (l/s) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)

29 3,52 0,20 0,70 PP40 28,80 0,97 0,043 15 3 3 18 0,78 40,00 39,22 36,22

9 0,10 0,76 0,28 0,21 PP25 18,00 0,75 0,050 4 0,8 3 4,8 0,24 36,22 35,98 32,98
8 0,66 0,30 0,20 PP25 18,00 0,70 0,044 0,5 0,1 0 0,6 0,03 32,98 32,95 32,95
3 0,10 0,23 0,55 0,13 PP25 18,00 0,45 0,020 4,5 0,9 0 5,4 0,11 32,95 32,84 32,84
2 0,07 0,13 0,70 0,09 PP25 18,00 0,32 0,011 3 0,6 0 3,6 0,04 32,84 32,80 32,80
1 0,07 0,07 1,00 0,07 PP25 18,00 0,23 0,006 4 0,8 0 4,8 0,03 32,80 32,77 32,77
5 0,17 0,43 0,40 0,17 PP25 18,00 0,61 0,034 10 2 6 12 0,41 32,77 32,36 26,36
3 0,10 0,27 0,55 0,15 PP25 18,00 0,52 0,026 4 0,8 3 4,8 0,12 26,36 26,24 23,24
2 0,07 0,17 0,70 0,12 PP25 18,00 0,41 0,017 1 0,2 0 1,2 0,02 23,24 23,22 23,22
1 0,10 0,10 1,00 0,10 PP20 14,40 0,55 0,038 4 0,8 3 4,8 0,18 23,22 23,03 20,03

20 2,76 0,20 0,55 PP40 28,80 0,76 0,028 6 1,2 0 7,2 0,20 36,22 36,01 36,01
18 0,10 2,20 0,20 0,44 PP32 23,00 0,95 0,056 7 1,4 0 8,4 0,47 36,01 35,55 35,55
17 0,07 2,10 0,20 0,42 PP32 23,00 0,91 0,051 4,5 0,9 0 5,4 0,28 35,55 35,27 35,27
16 2,04 0,21 0,42 PP32 23,00 0,91 0,051 1,5 0,3 0 1,8 0,09 35,27 35,18 35,18
14 0,17 1,39 0,22 0,31 PP32 23,00 0,66 0,029 3 0,6 3 3,6 0,11 35,18 35,07 32,07
13 1,23 0,23 0,28 PP32 23,00 0,61 0,025 2 0,4 0 2,4 0,06 32,07 32,01 32,01
11 0,20 1,01 0,25 0,25 PP32 23,00 0,55 0,021 8 1,6 3 9,6 0,20 32,01 31,81 28,81
8 0,32 0,82 0,30 0,25 PP25 18,00 0,87 0,064 6 1,2 3 7,2 0,46 28,81 28,35 25,35
5 0,22 0,50 0,40 0,20 PP25 18,00 0,71 0,045 3 0,6 3 3,6 0,16 25,35 25,19 22,19
3 0,12 0,28 0,55 0,15 PP25 18,00 0,55 0,029 3 0,6 3 3,6 0,10 22,19 22,09 19,09
2 0,10 0,17 0,70 0,12 PP25 18,00 0,41 0,017 2 0,4 0 2,4 0,04 19,09 19,05 19,05
1 0,07 0,07 1,00 0,07 PP20 14,40 0,36 0,018 3,5 0,7 0 4,2 0,08 19,05 18,97 18,97

CÀLCULS DE CANONADES D'A. C. S. 
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i utilitzant la fòrmula de Flamand

Fòrmula de Flamand Coeficient de simultanetat K' entre nuclis 

J=V1'75.L.D-1'25.F K
N

x N
'

( )
= +

+
19

10 1
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140316

RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ

BARCELONA

Los datos de partida que consideremos :

n = número de duchas 11 duchas
C = consumo unitario de duchas 0,2 l/s a 40ºC
Td = tiempo por ducha 10,0 minutos
Tc = tiempo de consumo / preparación 0,75 hora
Oc = ocupación prevista en el tiempo de consumo 16 personas
Ta = temperatura de acumulación 60 ºC
Te = temperatura agua entrada red 10 ºC
Tc = temperatura de consumo 45 ºC

CT = Caudal total por duchada 120 litros

Si suponemos que en el transcurso de una hora se ducharán un total de 16 personas
el volum  total d'aigüa a 42 ºC és :

A = Volumen total consumido a la temperatura 1.920 litros/h a 40ºC

Por tanto el volumen acumulado a 60 ºC será :

V = Volumen total necesario por el volumen consumido 1.344 litros/h a 60ºC

El volumen total de acumulación escogido es : 1.500 litros

La potencia necesaria por la producción del caudal, en el transcurso de : 0,75 hores

100.000 kcal/h
116 kW

Consumo de agua a 40 ºC por ducha 

Volumen de acumulación de agua

Potencia necesaria para la producción

LOCALITZACIÓN

REFERENCIA :

CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

PROYECTO:

C C TT d= . .60

A C OT C= .
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T T
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Arxiu:
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REF: 140316
PROJECTE: RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LLOC: BARCELONA

Coeficient de simultaneïtat entre aparells Edifici

Núm. Plantes
n= número d'aparells que connecten a la canonada

α = Coeficient segons tipus del edifici
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TOTAL 
U. D. 

F-01 7 1 7 1 54
F-02 7 5 6 2 75
F-03 2 2 2 1 28
F-04 1 8

3

ÚS EDIFICI Ús públic
Fins 3 plantes

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

Coeficient a:
Hotels
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REF: 140316 Fòrmula de Strickler
PROJECTE: RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LLOC: BARCELONA

v = velocitat (m/s)
k = coeficient de fricció
R = radi hidràulic (m)
J = Pendent de la canonda (m/m)

n lámina màxim del Col·lector 60%
n lámina màxim del Baixant 30%

Ref TOTAL U. D. 
Cabal 

segons 
U.D.

Tipus de 
canonada

Pendent J 
(%)

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material de la 
canonada

Diàmetro 
ext.

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

F-01 54 25,38 l/s Baixant 100% 90 PVC UNE 1329 110 103,6 16,2%
F-02 75 35,25 l/s Baixant 100% 90 PVC UNE 1329 110 103,6 18,9%
F-03 28 13,16 l/s Baixant 100% 90 PVC UNE 1329 110 103,6 11,7%
F-04 8 3,76 l/s Baixant 100% 50 PVC UNE 1329 110 103,6 14,0%

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

Radi hidràulic

2

1

3

2

JRkv ××=
mullatperimetre

fluidÀea
R =
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REF: 140316
PROJECTE: RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LLOC: BARCELONA

Coeficient de simultaneïtat entre aparells Edifici

Núm. Plantes
n= número d'aparells que connecten a la canonada

α = Coeficient segons tipus del edifici
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TOTAL 
U. D. 

F-01 7 1 7 1 54
F-02 7 5 6 2 75
F-03 2 2 2 1 28
F-04 1 8

TOTAL BAIXANTS 16 8 15 1 4 165

SOTERRANI -2 2 2 4 2 2 6 98

TOTAL 18 10 15 4 1 6 2 6 263

3

ÚS EDIFICI Ús públic
Fins 3 plantes

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

Coeficient a:
Hotels

[ ])log(log035.0035.0
1

1
n

n
K ++

−
= α
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REF: 140316 Fòrmula de Strickler
PROJECTE: RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
LLOC: BARCELONA

v = velocitat (m/s)
k = coeficient de fricció
R = radi hidràulic (m)
J = Pendent de la canonda (m/m)

n lámina màxim del Col·lector 60%
n lámina màxim del Baixant 30%

Ref TOTAL U. D. 
Cabal 

segons 
U.D.

Tipus de 
canonada

Pendent J 
(%)

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material de la 
canonada

Diàmetro 
ext.

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

F-01 54 25,38 l/s col·lector horitz. 2% 90 PVC UNE 1329 160 153,6 25,4%
F-02 75 35,25 l/s col·lector horitz. 2% 90 PVC UNE 1329 160 153,6 30,1%
F-03 28 13,16 l/s col·lector horitz. 2% 75 PVC UNE 1329 160 153,6 18,2%
F-04 8 3,76 l/s col·lector horitz. 2% 50 PVC UNE 1329 160 153,6 21,7%

TOTAL BAIXANTS 165 77,55 l/s col·lector horitz. 2% 110 PVC UNE 1329 160 153,6 45,6%

SOTERRANI -2 98 46,06 l/s col·lector horitz. 2% 90 PVC UNE 1329 160 153,6 34,5%

TOTAL 263 123,61 l/s col·lector horitz. 2% 110 PVC UNE 1329 160 153,6 60,8%

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

Radi hidràulic

2

1

3

2

JRkv ××=
mullatperimetre

fluidÀea
R =
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140316
RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
BARCELONA

Fòrmula de Strickler

Q= Cabal a evacuar (l/s) v = velocitat (m/s)
S = Àrea en projecció horitzontal de la superficie de recollida (m²) k = coeficient de fricció
Im= Intensitat pluviomètrica durant 10 minuts i 10 anys de retorn. R = radi hidràulic (m)
e= Coeficient de filtració J = Pendent de la canonda (m/m)

Ciutat Projecte Barcelona Intensitat pluviomètrica 110mmh
Factor de correcció 1,10

Superficie de coberta 276,0 m² n lámina màxim del Baixant 30%
Nº d'embornals 4 n lámina màxim del Col·lector 60%

Ref
Superficie 
de coberta 

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim CTE

Material
Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

P1 56,6 m² 62,21 m² 1,90 l/s Baixant 50 PVC 110 103,6 10,07%
P2 59,5 m² 65,45 m² 2,00 l/s Baixant 63 PVC 110 103,6 10,33%
P3 31,2 m² 34,32 m² 1,05 l/s Baixant 50 PVC 110 103,6 7,60%
P4 28,1 m² 30,91 m² 0,94 l/s Baixant 50 PVC 110 103,6 7,14%
P5 72,5 m² 79,75 m² 2,44 l/s Baixant 63 PVC 110 103,6 11,14%
P6 28,1 m² 30,91 m² 0,94 l/s Baixant 50 PVC 110 103,6 7,14%

P1-P2-P5 188,6 m² 207,41 m² 6,34 l/s Baixant 90 PVC 110 103,6 17,86%
P3-P4-P6 87,4 m² 96,14 m² 2,94 l/s Baixant 63 PVC 110 103,6 12,26%

Diàmetre exterior

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

2

1

3

2

JRkv ××=

3600

.. eIS
=Q m
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140316
RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
BARCELONA

Fòrmula de Strickler

Q= Cabal a evacuar (l/s) v = velocitat (m/s)
S = Àrea en projecció horitzontal de la superficie de recollida (m²) k = coeficient de fricció
Im= Intensitat pluviomètrica durant 10 minuts i 10 anys de retorn. R = radi hidràulic (m)
e= Coeficient de filtració J = Pendent de la canonda (m/m)

Ciutat Projecte Barcelona Intensitat pluviomètrica 110mmh
Factor de correcció 1,10

Superficie de coberta 517,0 m² n lámina màxim del Baixant 30%
Nº d'embornals 3 n lámina màxim del Col·lector 60%

Ref
Superficie 
de coberta 

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim CTE

Material
Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

P1 56,6 m² 62,21 m² 1,90 l/s Col·lector 1% 90 PVC 110 103,6 31,27%
P2 59,5 m² 65,45 m² 2,00 l/s Col·lector 1% 90 PVC 110 103,6 32,08%
P3 31,2 m² 34,32 m² 1,05 l/s Col·lector 1% 90 PVC 110 103,6 23,14%
P4 28,1 m² 30,91 m² 0,94 l/s Col·lector 1% 90 PVC 110 103,6 22,04%
P5 72,5 m² 79,75 m² 2,44 l/s Col·lector 1% 90 PVC 110 103,6 35,80%
P6 28,1 m² 30,91 m² 0,94 l/s Col·lector 1% 90 PVC 110 103,6 22,04%

P1-P2-P5 188,6 m² 207,41 m² 6,34 l/s Col·lector 2% 110 PVC 160 153,6 28,47%
P3-P4-P6 87,4 m² 96,14 m² 2,94 l/s Col·lector 2% 90 PVC 160 153,6 19,22%

URBANITZACIÓ 1 PB 56,5 m² 62,15 m² 1,90 l/s Col·lector 1% 90 PVC 110 103,6 31,27%
URBANITZACIÓ 2 PB 112,0 m² 123,20 m² 3,76 l/s Col·lector 2% 90 PVC 160 153,6 21,68%
URBANITZACIÓ 1 PS 11,0 m² 12,10 m² 0,37 l/s Col·lector 2% 90 PVC 160 153,6 7,14%
URBANITZACIÓ 2 PS 61,5 m² 67,65 m² 2,07 l/s Col·lector 2% 90 PVC 160 153,6 16,22%

TOTAL 517,0 m² 568,65 m² 17,38 l/s Col·lector 2% 160 PVC 160 153,6 49,13%

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

Diàmetre exterior
2

1

3

2

JRkv ××=

3600

.. eIS
=Q m
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140316
RESIDÈNCIA PARC GUINARDÓ
BARCELONA

Fòrmula de Strickler

Q= Cabal a evacuar (l/s) v = velocitat (m/s)
S = Àrea en projecció horitzontal de la superficie de recollida (m²) k = coeficient de fricció
Im= Intensitat pluviomètrica durant 10 minuts i 10 anys de retorn. R = radi hidràulic (m)
e= Coeficient de filtració J = Pendent de la canonda (m/m)

Ciutat Projecte Barcelona Intensitat pluviomètrica 110mmh
Factor de correcció 1,10

Superficie de coberta 517,0 m² n lámina màxim del Baixant 30%
Nº d'embornals 3 n lámina màxim del Col·lector 60%

Ref
Superficie 
de coberta 

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim CTE

Material
Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

PLUVIALS 517,0 m² 568,65 m² 17,38 l/s Col·lector 2% 160 PVC 160 153,6 49,13%

Ref
Unitat de 
desguàs

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim CTE

Material
Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

FECALS 239 99,00 m² 3,03 l/s Col·lector 2% 90 PVC 160 153,6 19,56%

Ref
Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim CTE

Material
Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

PLUVIALS+FECALS 667,65 m² 20,40 l/s Col·lector 2% 160 PVC 250 240,2 28,08%

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

Diàmetre exterior
2

1

3

2

JRkv ××=

3600

.. eIS
=Q m
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Residencia Guinardo
Punts de 
consum Lavabo Ducha Wc

Planta S3
Planta S2
Planta S1
Planta B
Planta 1ª 3 3 3
Planta 2ª 3 3 3
Planta 3ª 3 3 3
Planta Coberta

TOTAL 0 9 9 9

Unitats de Desguas 1 2 3 5

Total UDs 90

Diàmetre Baixant 90

Diàmetre Col·lector 1% 90
Diàmetre Col·lector 2% 90
Diàmetre Col·lector 4% -
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DC_N.10 INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT
Instruccions d’ús i manteniment 
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Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

Ús principal: Situació: 
Residencia assistida Tot l'edifici 
Usos subsidiaris: Situació: 

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

Fonaments – Elements de contenció  

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 

Incidències extraordinàries: 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 



Estructura 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 

kN/m2–(Kg/m2)

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la ......... – 2 – (200) 

categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – –

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – –

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO
       

Característiques de vehicles especials: ........ 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.

Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

Cobertes 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

Tipus de coberta i ús : Situació: 
Plana invertida accesible acabat amb rajola ceràmica Coberta de l'edifici 



Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 

Neteja: 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 



II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

Zones interiors d’ús comú  

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 

que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

Accions: 
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 

propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

Evacuació: 
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 

avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

Instal·lació d'aigua 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

Tipus de subministrament: 
Xarxa urbana 
Situació clau general de l’edifici: 
Armari en façana de l'edifici 
Tipus comptadors: Situació: 
Individual Armari en façana de l'edifici 

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 



Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 

fins a 15 litres d'aigua per aixeta. 
 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 

s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  

Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 

es glacin. 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

Instal·lació d'electricitat 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Armari en façana de l'edifici 
Tipus comptadors: Situació: 
Individual Armari en façana de l'edifici 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 

Neteja: 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 



Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 

Instal·lació de gas  

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Tipus de gas: Tipus de subministrament: 
Gas natural Xarxa urbana 
Situació clau general de l’edifici: 
Armari en façana de l'edifici 
Tipus comptadors: Situació: 
Individual Armari en façana de l'edifici 

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no 
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el 
manteniment. 

Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 

Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de 
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de 
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin 
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  
la part posterior del forn. 

Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a 
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 

En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, 
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en 
funcionament.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat. 

Neteja: 

Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 

espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o 

be amb un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 

d'urgències de la companyia subministradora. 
 Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o 

ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 



Instal·lació de desguàs 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 

Instal·lació de calefacció  

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 

Tipus de calefacció: 
Emisors d'alumini d'aigua calenta. Producció amb caldera de gas natural 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  

Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  

Neteja: 

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 



Instal·lació de climatització 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 

Tipus de climatització: 
Equips VRV d'expansió directa amb unitats interior tipus split en sales i despatxos. 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència.  

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 

Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa 
càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 
aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

Instal·lació de telecomunicacions 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  



Instal·lació de porter electrònic 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:

La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:

Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  

Instal·lació d’aparells elevadors  

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 

Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els 
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 

La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar 
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels 
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" 
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el 
conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de 
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei 
de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-
se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent 
ho autoritzi. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 

Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment 
està obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 



Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 

Tipus de recollida municipal: 
Contenidor en carrer 

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per 
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

II. Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  

Instal·lació de protecció contra incendis 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Detecció Tot l'edifici 
BIE Tot l'edifici 
Extintor Tot l'edifici 
Enllumentat emergencia Tot l'edifici 
Ruixadors Cuina i bugaderia 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

Incidències extraordinàries: 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 



Instal·lació de ventilació 

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Ventilació d'aire primari Totes les dependencies amb ocupació 
Extracció  Banys, vestidor, magatzems i bugaderia 
Extracció fums cocció Cuina 
Extracció fums caldera Sala de calderes 

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 

I.- Instruccions d’ús:

Consideracions d’ús : 

La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar 
tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components.

 Revisió general de la instal·lació. 
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LLEGENDA D'ACTIVITATS

OE

AE

(EI-180 PARETS) (REI-180 ELEMENTS
PORTANTS).

(EI-120 PARETS) (REI-120 ELEMENTS
PORTANTS).

(EI-90 PARETS) (REI-90 ELEMENTS
PORTANTS).

(EI-60 PARETS) (REI-60 ELEMENTS
PORTANTS).

PORTES ASCENSORS E-30.

PORTES EI₂-60-C5.

ORIGEN D'EVACUACIÓ.

ALTERNATIVA D'EVACUACIÓ.

SENTIT D'EVACUACIÓ.

SORTIDA D'EMERGÈNCIA.

EVACUACIÓ PLANTA.
TOTAL EVACUACIÓ.

BARRA ANTIPÀNIC.

DETECTOR ÒPTIC AMB ALARMA LLUMINOSA.

SIRENA EXTERIOR.

CENTRAL D'INCENDIS.

RETENEDOR MAGNÈTIC.

BIE 25MM + EXTINTOR POLS + PULSADOR
D'ALARMA EN ARMARI VERTICAL ENCASTAT.

BIE 25MM + EXTINTOR POLS + PULSADOR
D'ALARMA + ALARMA SONORA EN ARMARI
VERTICAL ENCASTAT.

EXTINTOR DE POLS EFICÀCIA 21A-113B.

EXTINTOR DE CO₂ EFICÀCIA 34B.

BLOC AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I
SENYALITZACIÓ DE 250 LÚMENS.

QUADRE ELÈCTRIC.

e+s

10
PER

COMPLIMENT SI1-CTE PROPAGACIÓ INTERIOR 

LA RESISTÈNCIA AL FOC ES MANTINDRÀ EN EL PUNTS EN
ELS QUE ELS ELEMENTS COMPARTIMENTADORS SÓN
TRAVESSATS PER LES INSTAL.LACIONS (CABLES,
CANONADES, CONDUCCIONS, CONDUCTES DE
VENTILACIÓ), EXCEPTUANT LES PENETRACIONS AMB UNA
SECCIÓ DE PAS INFERIOR A 50 cm².
LA SECTORITZACIÓ ES REALITZARÀ SEGONS LES
SEGÜENTS ALTERNATIVES:

-DISPOSANT D'UN ELEMENT QUE OBTURI LA SECCIÓ DEL
PAS AMB UNA RESISTÈNCIA IGUAL QUE L'ELEMENT QUE
TRAVESSA. INCLOU COMPORTES EI-t O BÉ DISPOSITIU
INTUMESCENT EI-t.

-ELEMENTS PASSANTS AMB LA MATEIXA RESISTENCIA AL
FOC QUE L'ELEMENT QUE TRAVESSA. INCLOU CONDUCTES
EI-t, CAIXONS EI-t.

LLEGENDA

1 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (B.I.E.-25)
     20m DE MÀNEGA.

2 - EXTINTOR ANTIBRASA 6KG 21A-113B.

3 - MÒDUL D'ALARMA COMPOSAT PER SIRENA
     I PULSADOR.

4 - SENYALITZACIÓ DE MÀNEGA D'INCENDIS.

5 - SENYALITZACIÓ DE L'EXTINTOR D'INCENDIOS.

NOTA

TOTES LES ALIMENTACIONS DE LES B.I.E'S ES FARAN
AMB CANONADES DIN 2440 DE DIÀMETRE MÍNIM 1".
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DETALL MUNTATGE B.I.E 25mm I EXTINTOR  ENCASTAT

4 RÈTOL SEGONS NORMA
UNE 23-033

RÈTOL SEGONS NORMA
UNE 23-033
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LLEGENDA

1 - EXTINTOR ANTIBRASA 6KG 21A-113B.

2 - SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR D'INCENDIS.

2

1
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DETALL EXTINTOR
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DETALL ZONA DE MANIPULACIÓ DE BIE
LLIURE D'OBSTACLES EN UN RADI DE 1,50 m
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DC_A ALTRA

DC_A.1 EXPROPIACIONS (Gestió urbanística)

No s'escau

DC_A.2 ESTUDI DE PATOLOGIES – diagnosi

No s’ha realitzat estudi de patologies de l’edifici existent. L’edifici sobre el que s’actua NO presenta a nivell VISUAL
patologies rellevants sobre els elements estructurals que el composen.

DC_A.3 PROJECTE D'ENDERROC

Veure Memoria Constructiva MC.1 Treballs previs. Enderrocs
Veure Documentació Gràfica DG 8. ENDERROC

DC_A.4 AFECTACIONS A TERCERS

No es preveu cap mena de treball que pugui provocar afectacions a tercers. Es tracta d'un edifici aïllat.

DC_A.5 PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL

Veure Document Complementari DC_RM. Llicència ambiental

DC_A.6 SERVEIS AFECTATS

Amb la nova definició de la tanca exterior, es preveu la modificació de la situació dels armaris d'escomesa i mesura
de tots els subministraments:

Aigua. Posició original: Pericó de connexió de companyia en vorera, Carrer Garriga i Roca
Comptador en pericó situat en el pati d'accés a l'edifici de la façana sud.

Posició final: Armari comptadors Passatge Ercilla.

BIES Posició original: Pericó de connexió de companyia en vorera, Carrer Garriga i Roca
Comptador en pericó situat en el pati d'accés a l'edifici de la façana sud.

Posició final: L'escomesa i comptador no es modifica

Gas. Posició original: Pericó de connexió de companyia en vorera, Carrer Garriga i Roca
Comptador en armari del porxo de Planta Soterrani 1

Posició final: L'escomesa i comptador en armari comptadors Passatge Ercilla.

Electricitat: Posició original: CGP situat en armari encastat en la tanca, Carrer Garriga i Roca
Conjunt de Mesura situat en armari de protecció general, en interior vestíbul.

Posició final: Armari situat recolzat en la mitgera lateral del Carrer Garriga i Roca, accessible
desde el espai públic
CGP + Conjunt de Mesura subministrament elec. normal
CGP + Conjunt de Mesura subministrament elec. compl.

Veure Documentació Gràfica DG 4. SERVEIS EXISTENT ESCOMESES

A continuació s'adjunta la documentació referent als serveis urbans de subministrament agrupats per entitats i/o
empreses:

Subministrament d'aigua AIGÜES DE BARCELONA

Subministraments Municipals de Fibra Òptica i Enllumenat Públic

Xarxa de Clavegueram i subsol BCASA

Subministrament Electric EDISTRIBUCION

Subministrament Gas Natural NEDGIA

Telecomunicacions VODAFONE ONO

Telecomunicacions TELEFONICA

DC_A.7 PROJECTES PARCIALS

Per la redacció del present Projecte d'Adequació Tota la documentació relativa a la redacció del projecte queda
incorporada en el propi projecte.

DC_A.8 PROJECTE D'EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA – inventari

No es objecte del projecte



En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥
≥≥

≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 

 

Asunto: Servicios afectados 
 
 

 
 

 
Estimados señores: 
 
 
Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 
 
Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 
 
Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
Jordi Cirera 
Institut Municipal d’Informàtica 
Responsable de Telecomunicaciones 
  

Barcelona, 29 de de Junio de 2021
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 
 
CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 
La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 
 
  
Condiciones de cesión del uso de los datos 
 
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para 
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros. 
 
2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados 
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones 
pertinentes por daños y perjuicios. 
 
3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 
 
4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 
de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
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Ecologia Urbana
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a
08012 Barcelona
www.bcn.cat/mediambient

Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic.

Benvolguts senyors: 

En referència a la seva sol·licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats
d'enllumenat públic.

Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es
podrà eludir cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, 
atès que pot resultar afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé 
per obres que es puguin realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució 
del seu projecte.

Caldrà respectar i per tant complir les disposicions legals vigents quant a distàncies de
seguretat entre els paral·lelismes i creuaments amb altres serveis, així com col·locar
les proteccions adequades en cas de ser necessari.

No està permès fer us dels pericons ni tubulars de la instal·lació d’enllumenat.

El lliurament d'aquesta informació no suposa l’autorització ni la conformitat per part
d'Enllumenat públic de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni eximeix als executors
de l'obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats en 
les instal·lacions d’Enllumenat públic.

En el cas que, tant en fase de projecte com en fase d’obra, es detecti una possible
afectació a la instal·lació d’Enllumenat públic, caldrà informar al Departament
d’enllumenat, via telefònica al 932914380 i via mail a omariam@bcn.cat.

En cas de produir-se danys en les instal·lacions, caldrà comunicar-ho immediatament 
al Departament d’enllumenat públic de Barcelona i les actuacions derivades que siguin
necessàries per restablir el servei es realitzaran per part del mantenidor de la zona a 
càrrec de les obres. Es reserva el dret d'emprendre les accions legals que considerin
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis
causats. A més, tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar a
tercers, siguin materials o personals, també seran per compte i risc del promotor o 
executor de l'obra.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Barcelona, 29 de de Junio de 2021
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 Senyors,  
 
D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 

 
TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram (veure punts a continuació) 

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius (veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben 
ubicats a la següent adreça:  
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 

catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En 
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per 
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la 
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader. 
 

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet. 
 

- La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de 
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels 
projectes constructius corresponents. 
 

- En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de 
preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt. 

 

Barcelona, 29 de de Junio de 2021
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- Per a la sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació 
relativa a les connexions existents, s’hauria d’adreçar al Servei de Gestió de Claveguerons de la Direcció de 
Projecte i Obres de Barcelona Cicle de l’Aigua, situat al carrer Rocafort, 100 baixos 3. 08015 Barcelona 
(Telèfon: 932 896 890), o contactar amb el seu Cap de Servei Enrique Gil (egilb@bcn.cat). 
 

- D’altra banda, si bé l’esmentat Servei de Gestió de Claveguerons pot disposar d’informació relativa a la 
situació i característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de 
trobar aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu 
Administratiu de la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800). 
 

- Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona. 

 
 

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 
 
- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra 

òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa 
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que 
operen a la ciutat. 
 

- Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament a 
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de 
cadascun d’ells. Però la gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar 
amb cada companyia afectada. 

 
 

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 
 
- Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius), 

al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.  
 

- Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips o 
elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Barcelona Cicle de 
l’Aigua, S.A. aquesta informació. 
  

- La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla 
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d’aquesta 
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament 
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents. 
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 
 
Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable in 
situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

 

Mines: 

- En general les mines són de titularitat privada. 

- És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa 
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., c/ Acer 16, 
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800). 

 

Refugis: 

- És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar al Museu d’Història de la Ciutat, 
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190). 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 
 
- La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de 

sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos. 

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
això significa que Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria 
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per 
això, es recomana que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. per 
conèixer els detalls d’aquest projecte. El mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama 
taronja de zona en obres. 

- Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les 
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees 
indicades als plànols com a zones en obres. 

- En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser 
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels 
Ajuntaments corresponents. 
 

- Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i 
en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre l’informe preceptiu a 
l’atenció de:  

Sr. Anna Massó (amasso@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del 
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. c/ Torrent de l’Olla, 218 – 
220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 

 



Codi:

Projecció UTM. ETRS89

Residencia Parc Guinardo

Coordenada centre:

XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA

(430667.53; 4585857.82) m.

Data: 29-06-2021
LLEGENDA

Anti-Inundació T10 o Mixta

Antiabocament

Anti-Inundació T>>10

Desenvolupament de la xarxa

Xarxa Aj. Barcelona

Clavegueró longitudinal particular

Xarxa altres organismes
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Zona en projecte

Zona en obres

XARXA PLANIFICADA XARXA EXISTENT
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XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
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Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: Residencia Parc Guinardo Xarxa projectada
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Coordenada centre:
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Codi: Residencia Parc Guinardo Xarxa planificada Dipòsit Hidrant Zona en projecte
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REFUGIS DE GUERRA I MINES A BARCELONA

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
(430667.53; 4585857.82) m.

29-06-2021Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: Residencia Parc Guinardo Refugi de guerra (sense dades geomètriques específiques)

Refugi de guerra (amb dades geomètriques específiques)

Mina d'aigua
1/2000



Ref: 576351

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/06/2021, Ref: 576351, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 576351 - 15231502 - BT, 576351 - 15231487 - AT-MT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 576351 - 15231487

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:430667.53; Y:4585857.82Fecha: 29/06/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 576351 - 15231487

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:430667.53; Y:4585857.82Fecha: 29/06/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 
  



 

9 de 9 
 

Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 576351 Punto:5463142 Descripción:Residencia Parc Guinardo Fecha Entrega: 29 de junio de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 430667.528 Y: 4585857.819



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
576351-15231489

Barcelona, a 29/06/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 576351 Punt: 5463142Residencia Parc Guinardo

Data de lliurament:
29 de junio de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 430667.528 Y: 4585857.819



S/Referencia:

N/Referencia: 576351-15231490

Fecha: 29/06/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

C. DE GARRIGA I ROCA Nº 62 (08041 - BARCELONA,BARCELONA)
Projecte: 576351
Coordenades: 430667.528,4585857.819

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DC_A.9 MARQUES COMERCIALS

Qualsevol al lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament
amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran
admissibles productes d'una marca o model similars a les citades com exemple, sempre que compleixin els
mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.

CODI PRESSUPOST DESCRIPCIÓ MARQUES I MODEL ID. DOCUMENTACIÓ

MC 5.3 Façanes i Patis

47CD6412 / 47CDU010 Sistema SATE, panell aïllant de llana mineral MW(0,036),
e=80/40mm fixat mecànicament i revestiment continu
d'estuc flexible de calç.

Weber. Therm acústic.
+ Weber.cal flexible de
WEBER

1.1 Fitxa tècnica

1.2 DITE 13/0836

EAF4FA01 29 Fusteria exterior d'alumini amb RPT fulla oculta. Sèrie COR 60 HO.
CORTIZO

2.1 Fitxa tècnica

EAF4FA30 31 50 Fusteria exterior d'alumini EI60 Sèrie MILLENNIUM FR.
CORTIZO

2.2 Fitxa tècnica

2.3 Certificació EI60C5

Vidre aïllant doble laminar. EI60 Pyrobel 25 EG. AGC 2.4 Fitxa tècnica

E6MEU115 /E6MEZ015 34 Marc perimetral de xapa d'acer e=2mm galvanitzat acabat
lacat al forn

enmarc 625 2/scpl de
HOTPINT

2.5 Informació tècnica

E83KU101 / EAVDUG01 /
EAVDUG02 / EAVDDA10

Tractament de la fusta de
les proteccions solars,
revestiments exteriors i
pergola

Tractament autoclau incolor per al compliment d'una classe
de risc III segons CTE

CORPOFEN JC.CTPI 3 3.1 Certificat desenal

3.4 Fitxa tècnica

Tractament autoclau amb color HIDROMAR EXT IMP. 3.2 Assaig resistència ext

3.3 Certificat

3.5 Informació tècnica

Capa de cera repel lent a l'aigua i filtre ultraviolat HIDROMAR EXT CERA 3.6 Informació tècnica

MC 6.1 Compartimentació vertical i acabats interiors

E652UP01 05 Envans interiors d'entramat metàl lic i placa PYL amb reblert
de llana mineral

Sistema W11.
KNAUF

4.1 Informació tècnica

E867UB6C Revestiment vertical vinílic en cambres humides acabat llis,
adherit al suport. Reacció al foc B s1, d0

Model Nero
VESCOM

4.2 Informació tècnica

E867FE01 Revestiment de parets amb tauler HPL bs1 d0 e=6mm sobre
rastrells. Acabat tipus fusta.

Model Woods ARPA 4.3 Informació tècnica
Fitxa tècnica

E867FE02 Revestiment de parets amb tauler HPL bs1 d0 e=6mm sobre
rastrells. Acabat llis.

Model Larix ARPA 4.4 Informació tècnica
Fitxa tècnica

MC 6.2 Compartimentació horitzontal i acabats interiors

E9P1TA02 Paviment en cambres humides: vinílic homogeni antilliscant,
e=2,5mm. Classe 3 / Classe C al lliscament. Reacció al foc
BFL s1. Grup T de resistència al desgast

Granit Multisafe.
TARKETT

5.1 Informació tècnica

5.2 Accessoris

E844u220 Cel ras acústic continu de guix laminat, e=12.5mm 15.5%
perforació amb vèl acústic.

Cleaneo 8/18R
KNAUF

6.1 Informació tècnica

E84BU081 Cel ras registrable de safates d'acer lacat, 30cm d'amplada
Acabat llis

Serie Murano 6.2 Informació tècnica

MC 9 Espais exteriors

F9F5UU035 Paviment exterior de peça prefabricada de morter, e=5cm
60x40cm pres amb morter

Llosa Vulcano
BREINCO

7 Informació tècnica

F9G2ART1 Paviment exterior continu de formigó desactivat, e=15cm
d'àrid vist, formigó reforçat amb fibres de polipropilè i
tractament superficial amb resines.

Artevía Desactivado
LAFARGE

8 Fitxa tècnica

KHNHSL01 Llumenera 54W 24 LED IP54, amb poste cilíndric d'acer
galvanitzat i pintat de 4m amb difusor de metacrilat
transparent i reflector DE 1m fixat amb placa d'ancoratge

Model Kuma HID
SIMON LIGHTING

9 Informació tècnica

KHNHLA25 Llumenera encastada en mur 13,5W LED IP65 de cos
d'alumini i difusor de vidre tractat a l'acid

Model Walker
SIMES

10 Informació tècnica

FQ11GU10 Banc exterior d'estructura de pletina d'acer plegada amb
protecció antioxidant i pintat a la pols. Seient de llistó de
fusta amb certificació FSC

Model Harpo
SANTACOLE

11 Informació tècnica

CODI PRESSUPOST DESCRIPCIÓ MARQUES I MODEL ID. DOCUMENTACIÓ

Protecció contra incendis

E652UP03 Placa per sistemes de construcció en sec amb requeriments
de resistència al foc, e=12.5mm. Reacció al foc A2 s1,d0

K711F Cortafuego DF
KNAUF

12.1 Informació tècnica

E7D8UP06 Sistema per construcció en sec del recinte d'ascensor. EI120.
20/40/3x15 muntants cada 60cm reblert amb panell MW.
Reacció al foc A2 s1,d0. Aïllament acústic RA(dBA)=50dBA

W63.Sistema Shaftwall
KNAUF

12.2 Informació tècnica

E652UP04 Trasdossats de placa resistent al foc EI180. 3x20. sobre
muntants C50/50 cada 50cm

Promatect 100X
PROMAT

12.3 Informació tècnica

K7D2UIG3 Protecció de sostres existents amb morter ignífug resistent
al foc RF90 sobre rasant i RF120 sota rasant

Perlita i vermiculita
IGNIFUGACIONS
GENERALS

12.4 Informació tècnica

K7D6UIG1 Protecció d'elements metàl.lics amb pintura intumescent
resistent al foc RF90 sobre rasant i RF120 sota rasant

Pintura intumescent
IGNIFUGACIONS
GENERALS

12.5 Informació tècnica

MC 7.10. Instal.lacions. Enllumenat interior

KH2LSI25 Downlight per encastar, 25W de potencia 22cm, cos
d'alumini amb grau de protecció IP20

DLE25NW8D.
SILBERSONNE

13.1 Informació tècnica

KH32LA21 Aplic interior/exterior circular 28cm, de 18W de potencia
amb grau de protecció IP65. muntat superficialment

OBLO de DISANO 13.2 Informació Tècnica

KH22LA23 Llumenera lineal d'alumini difusor opal. per encastar 175,5 x
7,8cm de 23W de potencia amb grau de protecció IP42

FIL 4740700
LAMP

13.3 Informació tècnica

KH32LA22 Aplic interior lineal banyador de paret de xapa d'acer i
difusaor plastic, de 18w de potencia, muntat
superficialment

AMBIENT 8841200
LAMP

13.4 Informació tècnica

MC 7.6 Instal.lacions.tèrmiques. Climatització

KEMHJS01 CL01. Unitat de tractament d'aire amb certificació Eurovent,
construïda amb perfils d'alumini i panell sandvitx e=45mm;
Classificació energètica: A+; Ci: 2.925m3/h. ; Cr: 3285m3/h;
Filtre F7(ePM1 70%) M5(ePM10 50%); Recuperador Plaques
+ fltre rendiment ErP: 72,2%. Bypass intern

FMA HP 014
AIRLAN

14.1 Informació tècnica

KEMHJS03 CL02. Unitat de ventilació amb Recuperador. cert. Eurovent,
muntat en envoltat doble paret amb panell MW e=25mm;
Intercanviador de plaques Ef: 88%; Cnominal: 1020m3/h;
Filtre F7(ePM1 70%) M5(ePM10 50%)

CAD COMPACT 1300
ECOWATT. S&P

14.2 Informació tècnica

KEMHJS05 CL04/CL06. Unitat de ventilació amb Recuperador. cert.
Eurovent, envoltat doble paret amb panell MW e=25mm;
Intercanviador de plaques Ef: 88%; Cnominal: 270/360 m3/h
Filtre F7(ePM1 70%) M5(ePM10 50%)

CAD COMPACT 500
ECOWATT. S&P

14.3
14.4

Informació tècnica

KEMHJS04 CL05. Unitat de ventilació amb Recuperador. cert. Eurovent,
muntat en envoltat doble paret amb panell MW e=25mm;
Intercanviador de plaques Ef: 88%; Cnominal: 1020m3/h;
Filtre F7(ePM1 70%) M5(ePM10 50%)

CAD COMPACT 900
ECOWATT. S&P

14.5 Informació tècnica
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1.  APLICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   VARIANTES Y COMPONENTES PRINCIPALES DEL sistema weber.therm acustic  

La necesidad de renovación de las fachadas en base a criterios energéticos y estéticos, teniendo en cuenta 
aspectos de mejora en el confort acústico interior pasa por la instalación de un sistema de aislamiento térmico por 
el exterior. Nuestra amplia experiencia a nivel internacional como especialistas en el desarrollo de soluciones 
constructivas ha hecho posible el desarrollo del sistema weber.therm acustic. 
 
El sistema weber.therm acustic es un sistema de aislamiento térmico tipo SATE (ETICS) que reúne las ventajas 
de las lanas minerales garantizando un perfecto aislamiento térmico limitando las pérdidas energéticas de la 
fachada y contribuyendo a una mejora del confort interior gracias a su protección acústica, a la vez que aporta 
una alta resistencia al fuego a la fachada, y mejora la imagen del conjunto del edifico en caso de la renovación. 
Se trata de un sistema de aislamiento previsto para el aislamiento externo de muros verticales nuevos o ya 
existentes, y superficies horizontales o inclinadas que no estén expuestas a precipitaciones. El sistema no es un 
elemento constructivo capaz de soportar cargas, no contribuye directamente a la estabilidad del muro sobre el 
cual es instalado, pero puede contribuir a su durabilidad ya que proporciona una protección adicional contra la 
acción ambiental de los agentes atmosféricos, y no está previsto para asegurar el sellado hermético contra el aire 
en estructuras constructivas, y no es un elemento constructivo. 
 
El sistema weber.therm acustic está basado en placas de lana mineral (LM), y revestido con alguna de las 
propuestas siguientes: mineral en capa gruesa (weber.therm color) mineral en capa fina (weber.cal flexible) y 
acrílica (gama weber.tene). En la puesta en obra del sistema se deben tener en cuenta una serie de factores 
clave especificados en la ficha de aplicación, garantizando con ello la calidad del sistema, que otorgará la 
impermeabilidad y protección a la fachada. 
 
El sistema weber.therm acustic es ideal en aquellas fachadas de obra nueva o a rehabilitar en las que sea 
necesario una actuación de mejora energética y una renovación estética, a la vez que se quiera mejorar las 
propiedades acústicas del cerramiento asegurando un buen comportamiento frente al fuego de la fachada. Es por 
ello que el sistema también puede ser utilizado como cortafuegos en combinación con otros sistemas de 
aislamiento tradicionales. 

 

sistema weber.therm acustic acabado mineral en capa gruesa 

1. Mortero de adhesión: weber.therm base 

2. Placa aislante: weber.therm placa LM 

3. Fijación mecánica: weber.therm espiga 

4. Revestimiento mineral: weber.therm color 

5. Malla de refuerzo: weber.therm malla 200 
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sistema weber.therm acustic acabado mineral en capa fina 

 
Revestimiento de acabado 

 

Los revestimientos a utilizar como acabado del sistema weber.therm acustic proporcionan un acabado 

decorativo, impermeabilizan y contribuyen a la resistencia superficial del sistema, y pueden ser de diferente 

naturaleza: 

 

• Mineral en capa gruesa, en base al mortero mineral de altas prestaciones weber.therm color en 

espesores entre 10 – 15 mm, conductividad térmica ( ) de 0,22 W/m.K (T2), adherencia sobre EPS  0,08 

MPa (tipo de rotura CFS), coeficiente de permeabilidad al vapor de agua 10, coeficiente de capilaridad: 

W1 ( 0,4 kg/m2·min0,5), comportamiento al fuego: clase A1, reforzado con weber.therm malla 200 (malla 

de fibra de vidrio 195 gr/m2, tratamiento antiálcalis, apertura del entramado 7x6,5 mm y 4% de 

deformabilidad), aplicado directamente sobre weber.therm placa LM 

 

sistema weber.therm acustic acabado acrílico 

1. Mortero de adhesión: weber.therm base 

2. Placa aislante: weber.therm placa LM 

3. Fijación mecánica: weber.therm espiga 

4. Mortero de regulación: weber.therm base  

5. Malla de refuerzo: weber.therm malla 160 

6. weber CS 

7. Revestimiento acrílico: gama weber.tene 

6. Mortero de adhesión: weber.therm base 

7. Placa aislante: weber.therm placa LM 

8. Fijación mecánica: weber.therm espiga 

9. Mortero de regulación: weber.therm base blanco 

acabado liso 

10. Malla de refuerzo: weber.therm malla 160 

11. Revestimiento mineral: weber.cal flexible 
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3. VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA  weber.therm acustic 

Resistencia de adherencia entre: 
 

Criterio de 
aceptación 

Capas base y productos de aislamiento 
En condiciones de sequedad 
Después de ciclos higrotérmicos 

0,08 N/mm2 

0,08 N/m2 
Adhesivo y substrato 

En condiciones de sequedad 
2 horas después de sacar las muestras del agua 
7 días después de sacar las muestras del agua 
 

 
0,25 N/mm2 

0,08 N/mm2 

0,25 N/mm2 

 
Adhesivo y productos de aislamiento 

En condiciones de sequedad 
2 horas después de sacar las muestras del agua 
7 días después de sacar las muestras del agua 

 

0,08 N/mm2 

0,03 N/mm2 

0,08 N/mm2 

 

Las principales ventajas del sistema weber.therm acustic vienen determinadas por las características 
intrínsecas del material aislante y por el acabado. De entre todas ellas, destacan las siguientes: 

• Elevado poder aislante, aporta la resistencia térmica necesaria al cerramiento del edificio de acuerdo a 
lo especificado en el DB-HE del CTE, minimizando los puentes térmicos. 

• Aporta mejoras acústicas. Mejora del índice de reducción acústica en 5,1 dBA, según ensayo 
nº91.2648.0-IN-CT-10/40 I realizado con soporte de ladrillo perforado de medio pie, lana mineral de 60 
mm de espesor y revestimiento acrílico de la gama weber.tene. 

• Alta resistencia al fuego: A2 s1 d0 acabado mineral en capa gruesa, y B s1 d0 acabado mineral en 
capa fina y acrílico. Posibilidad de utilización como cortafuegos en fachada en otros sistema de 
aislamiento en base placas de EPS. 

• Elevada transpirabilidad. 
• Aplicación sistemática en base placas prefabricadas de lana mineral. 
• Gran variedad de acabados. 
• Sistema con Documento de Idoneidad Técnico Europeo DITE 13/0836 acabado mineral en capa fina y 

acrílico, DITE 04/0077 acabado mineral en capa gruesa. 

Las características técnicas del sistema weber.therm acustic son: 

• Reacción al fuego, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.2.1 de la Guía DITE 004: A2 s1 d0. 

• Absorción de agua transcurridas 24 horas: < 0,5 kg/m2. 
• Buen comportamiento higrotérmico, determinado de acuerdo con el apartado 5.1.3.2.1 de la Guía DITE 

004, no produciéndose ningún defecto, por lo tanto el sistema se considera resistente a los ciclos 
higrotérmicos. 

• Comportamiento frente al hielo/deshielo, determinado de acuerdo con el apartado 5.1.3.2.2. de la Guía 
DITE 004. El sistema es considerado resistente frente al hielo-deshielo dado que la absorción de agua 
es inferior a 0,5 kg/m2 transcurridas 24 horas. 

• Resistencia al impacto determinada de acuerdo con los apartados 5.1.3.3, 5.1.3.3.1, 5.1.3.3.2 de la Guía 
DITE 004. Categoría I – sin deterioro tras el impacto de 3 y 10 Julios (con malla de refuerzo simple), en 
este caso la resistencia a la perforación no es aplicable. 

• Permeabilidad al vapor de agua (resistencia a la difusión de vapor de agua), determinada de acuerdo 
con el apartado 5.1.3.4 de la Guía DITE 004. Espesor de aire equivalente en acabado mineral en capa 
fina y acrílico:  1.0 m. Espesor de aire equivalente en acabado mineral en capa gruesa: <0.33 m. 

• Adherencia, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.4.1.1 + 2 + 3 de la Guía DITE 004. 

 
• Mineral en capa fina, en base al mortero de cal deformable y de altas prestaciones weber.cal flexible, 

adherencia sobre el mortero base > 0,3 MPa, coeficiente de capilaridad W2 ( 0,4 kg/m2·min0,5), 

conductividad térmica 0,54 W/m·K (P=50%); previa regularización con mortero weber.therm base blanco 

acabado liso y reforzado con weber.therm malla 160. El acabado mineral en capa fina dota al sistema de 

un acabado de gran flexibilidad, de alto nivel estético y con una textura muy fina, suave y sedosa. 

• Acrílico, en base a los morteros acrílicos de la gama weber.tene, previa regularización con el mortero 

weber.therm base fratasado y reforzado con weber.therm malla 160. El acabado acrílico está formado por 

weber CS, regulador de fondo, y uno o dos morteros de la gama weber.tene (weber.tene stilo, weber.tene 

geos o weber.tene micro) que confieren al sistema el acabado deseado, un alto grado de flexibilidad y 

deformabilidad (permeabilidad al vapor de agua: 40-70 gr/m2/día, adherencia sobre hormigón > 1 MPa, 

granulometría 0,5 - 2 mm, en función del producto) 
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4. OBSERVACIONES GENERALES 

5. CONSIDERACIONES EN UN PROYECTO CON sistema weber.therm acustic 

weber.therm placa LM Espesor(mm) Largo (mm) Ancho (mm)
Resistencia 

térmica 
(m2·KW) 

weber.therm placa LM   40 40 1200 600 1,11 

weber.therm placa LM   50 50 1200 600 1,39 

weber.therm placa LM   60 60 1200 600 1,67 

- Durante la instalación del sistema, es recomendable proteger la fachada de la radiación directa del sol 
mediante la utilización de lonas de protección colocadas en los andamios; 

- Los materiales no deberán ser aplicados en caso de viento intenso, periodos o previsión de lluvia o nieve 
durante el periodo de secado de los morteros;  

- Es indispensable la utilización de materiales y componentes compatibles recomendados y suministrados por 
Weber para garantizar la calidad del sistema; 

- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y supervisión 
adecuados. 

• Resistencia a la adherencia tras envejecimiento,  determinada de acuerdo con el apartado 5.1.7.1 de 
la Guía DITE 004,  0.8 N/mm2. 

• Resistencia térmica del sistema, otorgada por el material aislante (ver 5.1.). 

Se deberá respetar el procedimiento de aplicación descrito en la Ficha de Aplicación del sistema y las siguientes 
observaciones generales: 

 
- Respetar las juntas de dilatación existentes en el edificio, mediante los procedimientos de ejecución 

adecuados; 
- No aplicar el sistema en fachadas con una inclinación inferior a 45º; 
- No aplicar los morteros con una temperatura ambiente inferior a 5ºC y superiores a 35ºC. 
- No iniciar la aplicación del sistema sobre soportes en los que no haya transcurrido el tiempo de curado 

necesario desde el final de su ejecución (p.e. 1 mes en el caso de soportes de material cerámico y 2 meses 
en el caso de bloques de hormigón o arcilla aligerada), para que tengan las condiciones de estabilidad, 
secado y resistencia adecuados; 

5.1. Resistencia térmica 
La resistencia térmica (U) del sistema weber.therm acustic viene dada básicamente por la resistencia térmica 
del material aislante, en este caso weber.therm placa LM, despreciando la de los revestimientos asociados. A 
continuación se detallan las resistencias térmicas para los diferentes espesores: 

 
5.2  Especificación del soporte 
 
Los soportes deberán presentar una superficie plana sin irregularidades significativas o desniveles superiores a 
1 cm bajo una regla de 2 m, y con la resistencia adecuada para soportar el revestimiento (adherencia mínima de 
0,15 MPa en ensayo tipo pull-off). 
 
5.3 Fijación mecánica 
 
Se deber prever siempre la fijación mecánica adicional a la adhesión de las placas aislantes, mediante la 
utilización de los elementos de fijación, weber.therm espiga, en una cantidad mínima de 6 unidades por cada 
m2, colocadas en el perímetro y en el centro de las placas (ver pág. 10). 

5.4 Remates superiores de las fachadas 
 
Es fundamental, para un buen mantenimiento del aspecto de la fachada con el sistema weber.therm acustic 
en el tiempo, que el diseño de los remates superiores de la fachada (vierteaguas o aleros), impida al agua de la 
lluvia discurra directamente sobre la superficie del revestimiento, arrastrando y depositando sobre ésta la 
suciedad acumulada en la superficie de los elementos de protección. En el caso de los vierteaguas, se deberá 
garantizar que la inclinación sea para el lado interior del muro de coronación, y que éstos sobrevuelen unos 3 ó 
4 cm en el plano horizontal y que tengan goterón en el extremo. 



 

 
 

  
 

 
 

   
Ficha Técnica sistema weber.therm acustic 

© Weber  02/10/2013 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.5  Alféizares de ventanas 
 
El diseño de los alféizares de las ventanas debe ser tal que impida al agua de lluvia discurrir directamente 
sobre el revestimiento del sistema weber.therm acustic, arrastrando la suciedad acumulada que se deposita 
en la superficie. 
Los alféizares además de la pendiente hacia el exterior para asegurar la evacuación del agua, deberán contar 
con un voladizo en el plano horizontal de unos 3 ó 4 cm con remate goterón que sobresalga del plano del 
cerramiento de la fachada y la existencia de un elemento en los extremos laterales (ranura, pequeño canalón, 
jamba, etc.) que impida al agua escurrir lateralmente, conduciendo el agua hacia la parte frontal. 
 
5.6 Refuerzo de zonas accesibles expuestas a impactos 
 
Las zonas del sistema expuestas a impactos mecánicos, es decir, normalmente son aquellas zonas accesibles 
(hasta 2 m de altura desde el nivel de suelo, en balcones o terrazas, etc.), deberán ser reforzadas con la 
incorporación de una capa de malla extra de refuerzo (doble weber.therm malla 160) o bien una malla de un 
gramaje superior (weber.therm malla 320). 
 
5.7 Remate en el contacto con el suelo 
 
El remate del sistema en contacto con el suelo, especialmente en la definición del revestimiento final, debe 
tener en cuenta que estará frecuentemente en contacto con el agua existente en el terreno o las salpicaduras 
que se produzca, resultado de la lluvia o de los sistemas de riego. 
Por este motivo, se deberá colocar un revestimiento resistente a la exposición prolongada de agua, p.e. un 
zócalo cerámico, piedra natural u otro. 
Adicionalmente, se deberá prever la existencia de un sistema de drenaje de las aguas pluviales entre la 
superficie del sistema y el terreno, evitando su acumulación en las capas superficiales del suelo, lo que podría 
afectar la durabilidad de los materiales y revestimientos. 
Si se quiere arrancar el sistema desde nivel de suelo, se recomienda utilizar un material de baja absorción de 
agua por debajo del perfil de arranque, como EPS o XPS. 
Adicionalmente, se deberá prever la existencia de un sistema de drenaje de las aguas pluviales entre la 
superficie del sistema y el terreno, evitando su acumulación en las capas superficiales del suelo, lo que podría 
afectar la durabilidad de los materiales y revestimientos. 
Si se quiere arrancar el sistema desde nivel de suelo, se recomienda utilizar un material de baja absorción de 
agua por debajo del perfil de arranque, como EPS o XPS. 
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I BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 

 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña (ITeC), de acuerdo con: 

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE1 del 21 diciembre de 1988 relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros 
sobre los productos de construcción, modificada por la Directiva del Consejo 93/68/EEC2 y 
la Regulación (EC) Nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo3; 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de la construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE4; 

- Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifican, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación, aprobadas por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre (BOE 19-8-95) y la Orden CTE/2276/2002 de 4 de 
septiembre; 

- Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European 
Technical Approvals set out in the Annex to Commission Decision 94/23/EC5; 

- Guía para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo de Sistemas y Kits Compuestos 
para el Aislamiento Térmico por el Exterior con Revoco, Guía de DITE 004 (ETAG 004), 
edición 2011 (Progress File 8/2011). 

2. El Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) está autorizado para 
comprobar si las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo se cumplen. 
La comprobación puede tener lugar en la planta de fabricación. Sin embargo, la 
responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al titular del Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo. 

3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros fabricantes o 
representantes de los mismos que aquellos que se indican en la página 1, o a otras plantas de 
fabricación que las indicadas en la página 1 de este Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. 

4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) de acuerdo al Artículo 5.1 de la Directiva del 
Consejo 89/106/CEE. 

5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su transmisión 
por medios electrónicos, debe ser integral. Sin embargo, una reproducción parcial puede 
realizarse con el consentimiento escrito del Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña (ITeC). En este caso, una reproducción parcial debe estar designada como tal. Los 
textos y los dibujos de los folletos de propaganda no deben estar en contradicción con el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

6. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido en castellano por el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). Esta versión se corresponde totalmente con 
la versión utilizada en la circulación de la EOTA. Las traducciones a otros idiomas deben estar 
designadas como tales. 

                                                      
1 Official Journal of the European Communities Nº L 40, 11.2.1989, p.12. 
2 Official Journal of the European Communities Nº L 220, 30.8.1993, p.1. 
3 Official Journal of the European Union Nº L 284, 31.10.2003, p.1. 
4 Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 1993. 
5 Official Journal of the European Communities Nº L 17, 20.1.1994, p.34. 
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II CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA EUROPEO 

1 Definición de los productos y uso previsto 
El Sistema Compuesto para el Aislamiento Térmico Exterior, weber.therm acustic, llamado 
ETICS - External Thermal Insulation Composite System* de ahora en adelante, debe ser 
diseñado e instalado según las instrucciones de diseño e instalación del titular del DITE, 
depositadas en el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). El ETICS 
comprende los siguientes componentes, fabricados por el titular del DITE o por un proveedor. 

* Nota: También llamado SATE - Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior - en 
castellano.  

1.1 Definición del producto de construcción (kit) 
 

 

Componentes 
(véase §2.3 para más información sobre la descripción, 
características y prestaciones de los componentes) 

Rendimiento 
(kg/m²) 

Espesor 
(mm) ETICS adherido con fijaciones mecánicas 

suplementarias 
(siguiendo las instrucciones del titular del DITE, la superficie 
mínima de adherencia debe ser del 100 %. Se deben tener en 
cuenta los documentos de aplicación nacional) 

Material 
aislante con 
el método de 
fijación 
asociado 

Aislante: placas prefabricadas de lana mineral (MW) 
según la norma EN 13162. -- 40 a 100 

Adhesivo: weber.therm base (mortero en polvo que 
requiere la adición de un 22 – 26 % de agua, 5,5 - 6,5 l 
de agua por 25 kg). 

1,5 
(polvo) 

20 a 40 

Capa base 
weber.therm base (mortero en polvo que requiere la 
adición de un 22-26% de agua, 5,5-6,5 l de agua por 25 
kg). Idéntico al adhesivo llamado igual indicado arriba. 

1,5 
(polvo) 

3 a 6 

Malla de fibra 
de vidrio 

Malla de fibra de vidrio estándar: 
weber.therm malla 200: malla de fibra de vidrio con una 
apertura de entramado de 7,0 x 6,5 mm.  

-- -- 

Capa de 
imprimación 

weber CS: dispersión acuosa de resinas sintéticas 
resistente a los álcalis. 

0,5  
(preparado) 

-- 

Capa de 
acabado 

weber.tene stilo: pasta con ligante acrílico lista para su 
uso (tamaño máx. de partícula 1,5 mm). Acabado 
fratasado. 

2,0 a 3,0 2 a 3 

weber.tene geos: pasta con ligante acrílico lista para su 
uso (tamaño máx. de partícula 2,0 mm). Acabado 
fratasado. 

2,0 a 3,0  2 a 3 

weber.tene micro: pasta con ligante acrílico lista para 
su uso (tamaño máx. de partícula 0,125 mm). Acabado 
fratasado. 

1,5 1 

weber.cal flexible: producto en polvo compuesto de 
cargas minerales, resinas orgánicas, cal aérea, 
pigmentos y aditivos. Requiere la adición del 38 ± 2 % 
de agua. Acabado liso. 

1,0 a 1,2 1 a 2 
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Componentes 
(véase §2.3 para más información sobre la descripción, 
características y prestaciones de los componentes) 

Rendimiento 
(kg/m²) 

Espesor 
(mm) 

Materiales 
auxiliares 

Fijaciones suplementarias: weber.therm espiga 
(anclajes de polipropileno –clavo expansionante y 
espiga- para su uso con la placa aislante con una 
longitud de 90 o 120 mm). 

weber.therm perfil arranque: perfil de aluminio y su 
dispositivo de fijación para su uso en la base.  

weber.therm perfil goterón: perfil de PVC con una malla 
resistente a los álcalis para su uso en esquinas, 
dinteles y alféizares de ventanas.  

weber.flex PU: sellador de poliuretano, tipo F, clase 25 
HM (ISO 11600).  

Queda bajo la 
responsabilidad del titular 

del DITE. 

 

Nota: weber.therm acustic se vende bajo un único nombre pero comprende diferentes tipos de 
acabado (acabado mineral de capa fina y acabado acrílico). La correspondencia entre el tipo 
de acabado y los componentes usados se describe en el Anexo 1.  

1.2 Uso previsto 
El uso previsto para este ETICS es el de aislamiento de muros de edificación por el exterior. 
Los muros son de fábrica (ladrillos, bloques, piedra…) u hormigón (hormigón in situ o paneles 
prefabricados) con una clasificación de reacción al fuego A1 o A2-s2,d0 según la norma EN 
13501-1 o bien A1 de acuerdo con la Decisión EC 96/603/EC6 y su modificación posterior. El 
ETICS está diseñado para dotar al paramento vertical sobre el que se aplica un aislamiento 
térmico satisfactorio.  

El ETICS está realizado con elementos constructivos no portantes. No contribuye directamente 
a la estabilidad del muro sobre el que se instala pero sí que puede contribuir a su durabilidad 
proporcionando una mejor protección frente a la intemperie.  

El ETICS puede ser utilizado sobre paramentos verticales nuevos o existentes (rehabilitación). 
También puede ser utilizado sobre superficies horizontales o inclinadas que no estén 
expuestas a precipitación.  

El ETICS no está previsto para asegurar la estanqueidad al aire de la estructura del edificio.  

La elección del método de fijación depende de las características del sustrato, el cual podría 
necesitar preparación previa (véase el apartado 7.3.1 de la Guía de DITE 004) y deberá 
realizarse de acuerdo con las disposiciones normativas nacionales.  

El diseño e instalación de los ETICS deberían tener en cuenta los principios establecidos en el 
capítulo 7 de la Guía de DITE 004 y debe realizarse de acuerdo con las disposiciones 
normativas nacionales. 

Este DITE cubre la aplicación de ETICS adheridos donde el hormigón para el ensayo de 
adherencia es representativo para fábrica u hormigón. Para las aplicaciones adheridas sobre 
otro tipo de sustrato (p.ej. pinturas orgánicas o baldosas cerámicas), es necesario ensayos in 
situ  

La evaluación realizada para la emisión de este DITE se ha basado en una estimación de vida 
útil de al menos 25 años, siempre y cuando se satisfagan las condiciones establecidas en los 
apartados 4.2, 5.1 y 5.2 respecto al envasado, transporte, almacenaje y puesta en obra, así 
como que el sistema esté sujeto a un uso apropiado, mantenimiento y reparación. Las 
indicaciones dadas sobre la vida útil no se deben interpretar como una garantía dada por el 

                                                      
6 Official Journal of the European Communities no. L 267, 19.10.1996, p. 23. 
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fabricante o el organismo emisor de DITE, sino que deben considerarse como un medio para la 
elección correcta del producto en relación con la vida útil estimada de las obras. 

2 Características de los productos y métodos de verificación 

2.1 General (RE 1) 
Los ensayos de identificación y la evaluación de la adecuación al uso de este ETICS según los 
Requisitos Esenciales se han realizado en cumplimiento con la Guía de DITE 004 para 
Sistemas y Kits Compuestos para el Aislamiento Térmico por el Exterior con Revoco – edición 
2011 Progress file 8/2011 (llamada Guía de DITE 004 en este DITE). 

2.2 Características del ETICS 

2.2.1 Reacción al fuego 
 

Configuración de acuerdo 
con el apartado 1.1 

Contenido 
máx. orgánico 

Contenido en retardante 
de la llama 

Clase según la 
norma EN 13501-1 

weber.therm acustic 
acabado mineral de capa 
fina: 
 
Adhesivo 

Aislante 

Capa base  

Capa de acabado (weber.cal 
flexible) 

Malla de fibra de vidrio 

 
 
 
 

2,94 % 

4,0 % 

2,94 % 

20 % 

 
20 % 

 
 
 
 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

 
Sin retardante de llama 

B-s1,d0 

weber.therm acustic 
acabado acrílico: 
 
Adhesivo 

Aislante 

Capa base 

Imprimación 

Capa de acabado 
(weber.tene stilo) 

 
Malla de fibra de vidrio 

 
 
 

2,94 % 

4,0 % 

2,94 % 

20 % 

9,5 % 

 

20 % 

 
 
 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama en 
cualquiera de los tres tipos 

de capas de acabado. 

Sin retardante de llama 

B-s1,d0 

 

Montaje y fijación 

La evaluación de la reacción al fuego se basa en los ensayos realizados según las normas EN 
13823 (ensayo SBI), EN ISO 11925-2 y EN ISO 1716. 

Se utilizó una placa de lana mineral con un espesor de 50 mm y una densidad de 125 kg/m³. El 
espesor total del sistema era de 68 mm para weber.therm acustic acabado mineral de capa 
fina y de 58 mm weber.therm acustic acabado acrílico. 

Para el ensayo SBI, el ETICS se montó directamente sobre una placa de silicato cálcico con 
densidad nominal 870 ± 50 kg/m³, espesor 11 ± 2 mm y Euroclase A2.  
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Nota: El escenario europeo para el fuego en relación con las fachadas no está definido. En 
algunos estados miembros, la clasificación del ETICS según la norma EN 13501-1 podría no 
ser suficiente para el uso en fachadas. Hasta que el sistema de clasificación europeo existente 
no se complete, para los ETICS puede ser necesario realizar una evaluación adicional de 
acuerdo con los requisitos nacionales (p.ej. en base a un ensayo a gran escala) para cumplir 
con la legislación de los estados miembros. 

2.2.2 Absorción de agua (ensayo de capilaridad) 
 

 Capa base (weber.therm base): 

- Absorción de agua tras 1 hora < 1 kg/m²  

- Absorción de tras 24 horas  0,5 kg/m² 

 Sistemas de revestimiento:  

 
  

Absorción de agua tras 24 horas 

< 0,5 kg/m²  0,5 kg/m² 

Sistemas de 
revestimiento: 
capa base  
+  
capa de acabado 
que se indican a 
continuación: 

weber.therm base + weber CS + 
weber.tene stilo X  

weber.therm base + weber CS + 
weber.tene geos X  

weber.therm base + weber CS + 
weber.tene micro  X 

weber.therm base + weber.cal 
flexible X  

 

2.2.3 Comportamiento higrotérmico  
Los ciclos higrotérmicos han sido realizados sobre dos muros de ensayo:  

No se produjeron ninguno de los siguientes defectos durante el ensayo:  
 embolsamiento o desconchamiento de los acabados, 

 rotura o fisuración asociada a las juntas entre placas de aislamiento o perfiles instalados 
con el sistema,  

 desprendimiento del revestimiento,  

 fisuración que permite la penetración de agua hasta la capa de aislamiento. 

El ETICS está por tanto considerado como resistente frente a ciclos higrotérmicos.  

2.2.4 Comportamiento frente al hielo/deshielo 
Todos los sistemas de revestimiento del ETICS han sido evaluados como resistentes al 
hielo/deshielo (según el apartado 5.1.3.2.2, guía de DITE 004). 

2.2.5 Resistencia al impacto 
La resistencia a impactos de cuerpo duro (3 y 10 Joules) y a la perforación lleva a las 
categorías siguientes:  
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  Una sola malla 
estándar 

Sistemas de 
revestimiento:  
capa base  
+ las capas de 
acabado indicadas 
a continuación: 

weber.therm acustic acabado mineral de capa 
fina:  
weber.therm base  
+ weber.cal flexible

Categoría II 

weber.therm acustic acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene geos

Categoría I 

weber.therm acustic acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene stilo

Categoría II 

weber.therm acustic acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene micro

Categoría II 

 

2.2.6 Permeabilidad al vapor de agua 
 

  
Espesor de aire equivalente (m) 

Sistemas de 
revestimiento:  
capa base  
+ las capas de 
acabado indicadas 
a continuación: 

weber.therm base  
+ weber CS  
+ weber.tene stilo 

 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 1,5 mm: 0,2 m) 
weber.therm base  
+ weber CS  
+ weber.tene geos 

 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 2,0 mm: 0,2 m) 
weber.therm base  
+ weber CS  
+ weber.tene micro 

 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 0,125 mm: 0,1 m) 

weber.therm base  
+ weber.cal flexible 

 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 0,2 mm: 0,3 m) 
 

2.2.7 Sustancias peligrosas 
El fabricante ha presentado una declaración de las sustancias peligrosas contenidas en los 
componentes del kit, teniendo en cuenta la Indicative list of regulated dangerous substances 
possibly associated with construction products under the CPD7. 
 
Además de las cláusulas específicas relativas a sustancias peligrosas contenidas en este 
DITE, pueden existir otros requisitos aplicables a los productos dentro de su ámbito de 
aplicación (p.ej. transposición de legislación europea y leyes nacionales, regulaciones y 
disposiciones administrativas). Para cumplir las disposiciones de la Directiva de Productos de 
la Construcción, estos requisitos también deben cumplirse, cuándo y dónde apliquen. 

2.2.8 Seguridad de utilización 

2.2.8.1 Adherencia 
 

 Capa base sobre placa aislante MW.  

                                                      
7 Indicative list of regulated dangerous substances possibly associated with construction products under the CPD, 

DS 041/051 Rev.12, 9 March 2012. 
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 Acondicionamientos 

Capa base Estado inicial 

Tras los ciclos 
higrotérmicos 

(sobre el muro de 
ensayo) 

Tras los ciclos de 
hielo/deshielo 

(sobre probetas) 

weber.therm base  0,08 MPa 
rotura en el aislante  

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

 
 Adhesivo sobre el sustrato y sobre el aislante (paneles de lana mineral) 

 Acondicionamientos 

Adhesivo Aislante Estado inicial 
48 h de inmersión en 
agua + 2 h 23  C / 50 

% RH 

48 h de inmersión en 
agua + 7 días 23 C / 

50% RH 

weber.therm 
base 

Hormigón  0,25 MPa  0,08 MPa  0,25 MPa 

MW  0,08 MPa  
rotura en el aislante 

 0,08 MPa  
rotura en el aislante 

 0,08 MPa  
rotura en el aislante 

 
2.2.9 Resistencia térmica 

La resistencia térmica adicional proporcionada por el ETICS (RETICS) al muro sustrato se 
calcula a partir de la resistencia térmica del producto aislante (RD), determinada según el 
apartado 5.2.6.1, y a partir del valor tabulado del sistema de revestimiento Rrender (Rrender  es 
aproximadamente 0,02 m2·K/W) 

RETICS = RD + Rrender [(m2·K)/W)] 

Tal como se describe en: 

- EN ISO 6946 Componentes y elementos para la edificación -- Resistencia térmica y 
transmitancia térmica -- Método de cálculo. 

- EN ISO 10456 Materiales y productos para la edificación -- Propiedades higrotérmicas -- 
Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos 
declarados y de diseño. 

Si la resistencia térmica no puede ser calculada, puede ser medida sobre el sistema ETICS 
completo tal como se describe en:  
- EN 1934 Prestaciones térmicas de edificios – Determinación de la resistencia térmica por el 

método de la caja caliente utilizando el medidor de flujo de calor. 

Los puentes térmicos causados por las fijaciones mecánicas influyen en la transmitancia 
térmica de todo el muro y se deberán tener en cuenta usando el cálculo siguiente:  

Uc = U + U [W/(m2·K)] 

Con: Uc transmitancia térmica corregida de todo el muro, incluyendo puentes térmicos. 
 U transmitancia térmica de todo el muro, incluyendo ETICS, sin puentes térmicos 

ETICS sustrato se si

1U
R R R R
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  Rsustrato   resistencia térmica de la pared sustrato [(m²·K)/W]  
Rse   resistencia térmica de la superficie exterior [(m²·K)/W]  
Rsi   resistencia térmica de la superficie interior [(m²·K)/W]  

U término de corrección de la transmitancia térmica para los dispositivos mecánicos  
= p * n (para anclajes) + i * i (para perfiles)  

p valor de la transmitancia térmica puntual del anclaje [W/K]. Véase el 
documento Technical Report 025. Si no se especifica en el DITE de anclajes, 
aplican los siguientes valores:  

= 0,002 W/K para anclajes con un tornillo/clavo de plástico, 
tornillo/clavo de acero inoxidable con la cabeza cubierta con material 
plástico, y para anclajes con un hueco de aire en la cabeza del tornillo.  
= 0,004 W/K para anclajes con un tornillo/clavo de acero galvanizado 
con la cabeza cubierta por material plástico.  
= 0,008 W/K para todos los demás anclajes (caso más desfavorable).  

n  número de anclajes por m²  
i  valor de la transmitancia térmica del perfil [W/(m K)]  

i  longitud del perfil por m²  
 
La influencia de los puentes térmicos puede también ser calculada tal como se describe en:  
- EN ISO 10211: Puentes térmicos en edificación - Flujos de calor y temperaturas 

superficiales - Cálculos detallados. 

Se debe calcular según esta norma si se prevén más de 16 anclajes por m2. Los valores p 
aportados por el fabricante no aplican en este caso.  

2.2.10  Aspectos de durabilidad y servicio 

2.2.10.1 Adherencia tras envejecimiento 
  Acondicionamientos 
  Tras de ciclos 

higrotérmicos (sobre muro 
de ensayo) o tras 7 días de 
inmersión en agua + 7 días 

23 ºC / 50 % RH 

Tras ciclos de 
hielo/deshielo (en 

probetas) 

Sistemas de 
revestimiento: 
capa base  
+ capas de 
acabado 
indicadas a 
continuación: 

weber.therm acustic 
acabado mineral de capa 
fina:  
weber.therm base  
+ weber.cal flexible

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

weber.therm acustic 
acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene geos

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

weber.therm acustic 
acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene stilo

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

weber.therm acustic 
acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene micro

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

 0,08 MPa 
rotura en el aislante 
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2.3 Características de los componentes 

2.3.1 Aislante térmico 
Paneles prefabricados sin recubrimiento de lana mineral (MW) para ETICS adheridos, según la 
norma EN 13162, con la descripción y características definidas en la tabla siguiente. 

Descripciones y características Paneles MW 

Reacción al fuego 
EN 13501-1  

A1 
[Espesor: 40 a 100 mm. Densidad: 120 kg/m³] 

Conductividad térmica (W/m·K)  0,036 

Espesor 
EN 823 T5 

Longitud (%) 
EN 822 ± 2 

Anchura (%) 
EN 822 ± 1,5 

Absorción de agua (inmersión parcial) 
EN 1609 WS  1,0 kg/m² 

Factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua ( ) 
EN 12086 

MU1 

Resistencia al flujo de aire 
EN 29053 AFr5 

Resistencia a tracción (kPa) 
EN 1608  10 (TR10) 

Resistencia a cortante (N/mm²) 
EN 12090   0,02 N/mm² 

Módulo de elasticidad a cortante (N/mm²) 
EN 12090  1,0 N/mm² 

 

2.3.2 Anclajes 
Los anclajes usados como fijaciones suplementarias de los ETICS en hormigón o fábrica. 
Estos anclajes están cubiertos por el DITE 07/0291, según la Guía de DITE 014 Anclajes de 
plástico para la fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco. Las características principales son:  

 Nombre: weber.therm espiga. 

 Descripción: anclaje de plástico para clavar consistente en un clavo de anclaje con una 
placa de polipropileno y una espiga de polipropileno reforzado con de fibra de vidrio que al 
clavarse provoca la expansión. 

 Color: blanco. 

 Diámetro nominal de la espiga de anclaje: dnom = 10 mm. 

 Diámetro nominal de la broca: do = 10 mm. 

 Diámetro nominal de la cabeza (exterior): do = 60 mm. 

 Longitud: 90 y 120 mm. 

 Distancia al borde:  150 mm. 
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2.3.3 Revestimiento 
Ancho de la fisura (ensayo a tracción de tiras de revestimiento): ensayo no realizado. 

2.3.4 Mallas de fibra de vidrio 
 

 
Resistencia a los álcalis  

Resistencia residual tras 
envejecimiento (N/mm) 

Resistencia relativa residual:  
% (tras envejecimiento) de la 

resistencia en el estado inicial 

Urdimbre Trama Urdimbre Trama 

weber.therm malla 200 
Malla de fibra de vidrio 
con apertura de 
entramado 7,0 x 6,5 mm 

 20  20  50  50 

3 Certificación de la conformidad y marcado CE 

3.1 Sistema de certificación de la conformidad 
De acuerdo con el sistema de certificación de la conformidad establecido por la Comisión 
Europea en la decisión 97/556/EC aplica el sistema 2+.  

Adicionalmente, de acuerdo con el sistema de certificación de la conformidad establecido por la 
Comisión Europea en la decisión 2001/596/EC los sistemas 1 y 2+ aplican a los ETICS para 
usos sujetos a regulaciones de reacción al fuego.  

Considerando la Euroclase B-s1,d0 para la reacción al fuego y que no se ha identificado 
ninguna fase en el proceso de producción que pudiera dar una mejora de la característica de 
reacción al fuego, aplica el sistema 2+ de certificación de la conformidad, independientemente 
de que el uso previsto este sujeto o no a la normativa de reacción al fuego. Este sistema se 
describe en la Directiva de Productos de Construcción 89/106/EEC Anexo III, 2 (ii) primera 
posibilidad como el siguiente: 

Declaración de conformidad del producto por el fabricante en base a:  

Tareas del fabricante: 
 Ensayos iniciales de tipo del ETICS y de sus componentes. 

 Control de producción en fábrica. 

 Ensayos de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con el plan de ensayos 
preestablecido. 

 

Tareas del organismo notificado: 
Certificación del control de producción en fábrica en base a: 

 Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica. 

 Vigilancia, evaluación y autorización continua del control de producción en fábrica. 
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3.2 Responsabilidades 

3.2.1 Tareas del fabricante  

3.2.1.1 Control de producción en fábrica 
El fabricante deberá ejercer de forma permanente un control interno de la producción. Todos 
los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberán estar 
documentados de manera sistemática en forma de criterios y procedimientos escritos, 
incluyendo los registros de los resultados obtenidos de acuerdo con el Plan de Control. Este 
sistema de control de la producción deberá garantizar que el producto es conforme con este 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE). 

El fabricante sólo podrá utilizar los componentes especificados en la documentación técnica de 
este DITE incluyendo el Plan de Control. 

El titular del DITE deberá asegurarse que el control de producción en fábrica llevado a cabo 
por los otros fabricantes para los componentes del ETICS no fabricados por el titular del DITE 
ofrece la garantía del cumplimiento de dichos componentes con el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo. 

El control de producción en fábrica y las disposiciones adoptadas por el titular del DITE para 
los componentes no fabricados por él mismo deberán estar de acuerdo con el Plan de Control 
relacionado con este DITE, que es parte del dossier técnico del DITE. El Plan de Control se 
enmarca en el contexto del sistema de control de producción en fábrica operado por el 
fabricante y depositado en el ITeC.8 

Los resultados del control de la producción en fábrica deberán quedar registrados y evaluados 
de acuerdo con las disposiciones del Plan de Control.  

Sólo las materias primas y los componentes especificados en el dossier técnico de este DITE 
se podrán ser utilizados en la fabricación de los productos. 

El personal involucrado en el proceso de producción deberá estar identificado, suficientemente 
cualificado y experimentado para operar y mantener los equipos de producción. Las máquinas 
y equipos se someterán a mantenimiento regular, que deberá quedar registrado. Todos los 
procesos y procedimientos de producción deberán registrarse a intervalos regulares. 

Todos los equipos de ensayo se mantienen, calibran y/o verifican con patrones de medición 
trazables a los correspondientes patrones de medición de normas nacionales o 
internacionales. 

El fabricante deberá asegurar que la manipulación, conservación y almacenamiento de los 
equipos de ensayo son tales que se mantienen su precisión e idoneidad. La calibración de los 
equipos de ensayo deberá repetirse tras cualquier reparación de los mismos que pudiera 
comprometer su calibración. 

El fabricante deberá asegurar la trazabilidad de la documentación del proceso de producción 
desde la compra o recepción de las materias primas o productos que actúan como tales hasta 
el almacenamiento y entrega del producto acabado. 

Los productos no conformes con los requisitos especificados en el DITE deberán separarse de 
los productos conformes e identificarse como no conformes. El fabricante deberá registrar las 
partidas de producto no conforme y adoptar medidas correctoras para evitar no conformidades 
futuras. Las reclamaciones externas también deberán registrarse, así como las medidas 
emprendidas para solucionarlas. 

3.2.1.2 Ensayo de muestras tomadas en fábrica 
El ensayo de muestras tomadas en fábrica debe llevarse a cabo con arreglo a lo establecido en 
el Plan de Control. 

                                                      
8 El Plan de Control es una parte confidencial del DITE y sólo es accesible para el Organismo u Organismos Notificados 

involucrados en el proceso de evaluación de la conformidad. Véase el apartado 3.2.2. 
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3.2.1.3 Otras tareas del fabricante 
El fabricante deberá involucrar, en base a un contrato, a un organismo notificado para las 
tareas referidas en el apartado 3.1 en el campo de los ETICS con objeto de llevar a cabo las 
acciones especificadas en el apartado 3.2.2. Con este propósito, el Plan de Control 
referenciado en el apartado 3.2.1.1 y 3.2.2 le será entregado por el fabricante al organismo 
notificado involucrado. 

Los resultados de los ensayos realizados en el marco de la evaluación del Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo se pueden utilizar como ensayos iniciales de tipo (en el caso del 
sistema 2+) a menos que haya cambios en la línea o en la planta de producción. En tales 
casos, los ensayos iniciales de tipo necesarios deben ser acordados entre el ITeC y los 
organismos notificados involucrados. 

El fabricante debe hacer una declaración de conformidad, declarando que el producto de 
construcción es conforme con las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. Los ensayos iniciales de tipo mencionados anteriormente pueden ser asumidos por el 
fabricante para esta declaración.  

3.2.2 Tareas de los organismos notificados 
El organismo notificado debe realizar el:   

- Inspección inicial de fábrica y del control de producción en fábrica. 

El organismo(s) notificado(s) debe asegurar que, de acuerdo con el Plan de Control, la 
fábrica (en particular los empleados y los equipos) y el control de producción en fábrica son 
adecuados para asegurar la fabricación de forma continua y ordenada de los componentes 
acorde con las especificaciones mencionadas en el apartado 2 de este DITE.  

- Vigilancia, evaluación y autorización continua del control de producción en fábrica. 

El organismo(s) notificado(s) debe realizar como mínimo una inspección de la fábrica al año 
para la vigilancia del fabricante teniendo un sistema CPF que cumpla con la norma  
EN ISO 9001 cubriendo la fabricación de los componentes del ETICS. Se debe verificar que 
el sistema de control de producción de la fábrica y el proceso de fabricación automatizado 
específico se mantienen teniendo en cuenta el Plan de Control.  

El organismo notificado deberá realizar las actividades antes mencionadas según las 
condiciones especificadas, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Plan de Control 
relacionadas con este DITE.  

Todas las características de los ETICS son de interés para organismo notificado, en especial la 
reacción al fuego y la adherencia.  

El organismo notificado deberá conservar los puntos esenciales de sus acciones arriba 
indicadas y recoger los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas en un informe 
escrito. 

El organismo notificado contratado por el fabricante deberá emitir un certificado CE de 
conformidad del control de producción en fábrica manifestando la conformidad con los 
requisitos contenidos en este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

En los casos en que las disposiciones del Documento de Idoneidad Técnica Europeo y del 
Plan de Control no se cumplan, el organismo notificado procederá a retirar el certificado e 
informar al ITeC sin demora. 

3.3 Marcado CE 
El marcado CE se deberá colocar en el producto en sí, en una etiqueta pegada al producto, en 
el embalaje o en la documentación comercial que acompaña a los componentes del ETICS. 
Las letras “CE” deberán ir acompañadas del número de identificación del organismo notificado, 
cuando sea relevante, por la siguiente información adicional: 

 Nombre y dirección del titular del DITE. 
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 Los dos últimos dígitos del año de marcado CE. 

 Número de Certificado de Control de Producción en Fábrica. 

 El número del Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 El nombre comercial del ETICS. 

 El número de la Guía de DITE. 

4 Supuestos bajo los cuales la idoneidad de empleo del producto para el 
uso previsto ha sido evaluada favorablemente 

4.1 Fabricación 
El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se ha emitido para el ETICS en base a los 
datos/información acordada depositada en el ITeC, que identifica el ETICS que ha sido 
considerado y evaluado. Los cambios en el ETICS o en los procesos de fabricación, que 
pudieran provocar que dichos datos/información depositada fuesen incorrectos, deberían ser 
notificados al ITeC antes de ser implementados. El ITeC decidirá si tales cambios afectan al 
DITE y, por consiguiente, a la validez del marcado CE en base al DITE y, de ser así, si serán 
necesarias evaluaciones adicionales o modificaciones en el DITE. 

4.2 Instalación 

4.2.1 General 
Es responsabilidad del titular del DITE asegurar que la información sobre el diseño y la 
instalación de este ETICS es fácilmente accesible a aquellos a los cuales le concierne. Esta 
información puede ser dada utilizando reproducciones de las respectivas partes del 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. Además, todos los datos correspondientes a la 
ejecución deben estar claramente indicados en el embalaje y/o en las hojas de instrucciones 
interiores utilizando una o varias ilustraciones.  

En cualquier caso, el usuario debe cumplir con las disposiciones normativas nacionales y 
particularmente las correspondientes a la resistencia al fuego y a la acción del viento.   

Sólo los componentes descritos en el apartado 1 con las características de acuerdo con el 
apartado 2 de este DITE pueden ser utilizados para el ETICS.  

Los requisitos descritos en la Guía de DITE 004, capítulo 7, así como la información de los 
parágrafos 4.2.2 y 4.2.3, debe ser considerada.  

4.2.2 Diseño 
Para la adhesión del ETICS, la superficie mínima de adhesión y el método de adherencia 
deberán cumplir con las características del ETICS así como con las disposiciones normativas 
nacionales. En cualquier caso, la superficie mínima de adhesión deberá ser la que aparece en 
el apartado 2.3.1.  

4.2.3 Ejecución 
El reconocimiento y preparación del sustrato así como de todas las generalidades sobre la 
ejecución del ETICS deberán ser llevados a cabo de conformidad con: 

- el capítulo 7 de la Guía de DITE 004 con, en el caso de ETICS adheridos, eliminando de 
manera imperativa cualquier acabado orgánico existente, 

- disposiciones normativas nacionales vigentes. 

Las particularidades de la ejecución relacionados con los diferentes métodos de fijación y de 
aplicación del sistema de revestimiento deberán ser tratadas de acuerdo con las 
prescripciones del titular del DITE. En particular, es adecuado cumplir con las cantidades de 
revestimiento aplicado, la regularidad de los espesores y los periodos de secado entre dos 
capas.  
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5 Recomendaciones 

5.1 Embalaje, transporte y almacenamiento 
El embalaje de los componentes tiene que ser tal que los productos estén protegidos de la 
humedad durante el transporte y almacenamiento, a no ser que otras medidas estén previstas 
por el fabricante para ese propósito.  

Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños.  

Es responsabilidad del fabricante(s) asegurar que esas disposiciones son fácilmente 
accesibles a aquellos a los cuales les concierne. 

5.2 Uso, mantenimiento y reparación 
La capa de acabado deberá ser mantenida de manera regular para preservar completamente 
las prestaciones del ETICS. 

El mantenimiento incluye al menos:  

- la reparación de áreas dañadas localizadas debido a accidentes,  

- el mantenimiento del aspecto con productos adaptados y compatibles con los ETICS 
(posiblemente después del lavado o preparación ad hoc).  

Las reparaciones necesarias deberán realizarse de forma rápida.  

Es importante ser capaz de llevar a cabo el mantenimiento en la medida de lo posible usando 
productos y equipamiento fácilmente disponibles, sin estropear la apariencia.  

Es responsabilidad del fabricante(s) asegurar que estos requisitos son fácilmente accesibles a 
aquellos a los cuales les concierne. 

 

En representación del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. 

 

Barcelona, 21 de junio de 2013 
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Anton Maria Checa Torres 
Director General, ITeC 

Página 16 de 20 del DITE 13/0836, emitido el 21.06.2013  

 

 

ETICS 
weber.therm acustic 

 Acabado mineral de capa fina Acabado acrílico 

Adhesivo  weber.therm base weber.therm base 

Aislante térmico  MW MW 

Capa base  weber.therm base weber.therm base 

Imprimación  --- weber CS 

Capa de acabado  weber.cal flexible 
weber.tene stilo 
weber.tene geos 
weber.tene micro 

Fijaciones del aislante  weber.therm espiga weber.therm espiga 

Malla de refuerzo  weber.therm malla 200 weber.therm malla 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETICS weber.therm acustic Anexo 1 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Correspondencia entre los componentes y los tipos de 
acabado 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm base. 
5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
6. Fijación mecánica weber.therm espiga. 
7. Mortero de impermeabilización flexible 

weber.tec imperflex. 
8. Perfil de arranque weber.therm perfil de 

arranque. 
9. Imprimación de fondo y regulador de 

absorción weber CS. 
10. Revestimiento acrílico: gama weber.tene. 

 

 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina  
 

1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm base.  
5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
6. Fijación mecánica weber.therm espiga. 
7. Mortero de impermeabilización flexible 

weber.tec imperflex. 
8. Perfil de arranque weber.therm perfil de 

arranque. 
9. Revestimiento mineral de capa fina weber.cal 

flexible. 
 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 2 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle A: Arranque 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm base.  
5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
6. Fijación mecánica weber.therm espiga.  
7. Imprimación de fondo y regulador de 

absorción weber CS. 
8. Revestimiento acrílico: gama weber.tene.  
9. Cordón de espuma de caucho flexible para 

relleno de juntas. 
10. Sellador elástico de poliuretano weber.flex 

PU. 

 

 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina 

 
1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm base.  
5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
6. Fijación mecánica weber.therm espiga. 
7. Revestimiento mineral de capa fina weber.cal 

flexible. 
8. Cordón de espuma de caucho flexible para 

relleno de juntas. 
9. Sellador elástico de poliuretano weber.flex 

PU. 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 3 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle B: Solución de voladizo 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm base.  
5. Cordón de espuma de caucho flexible para 

relleno de juntas. 
6. Junta de dilatación weber.therm junta de 

dilatación. 
7. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
8. Imprimación base y regulador de la absorción 

weber CS. 
9. Revestimiento acrílico: gama weber.tene.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina 
 

1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm base. 
5. Cordón de espuma de caucho flexible para 

relleno de juntas. 
6. Junta de dilatación weber.therm junta de 

dilatación. 
7. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
8. Revestimiento mineral de capa fina weber.cal 

flexible. 
 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 4 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle C: Detalle de junta de dilatación 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm 

base.  
5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
6. Imprimación de fondo y regulador de 

absorción weber CS. 
7. Revestimiento acrílico: gama weber.tene. 
8. Perfil de refuerzo de esquinas y contornos 

weber.therm perfil esquinero. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina 
 

1. Soporte. 
2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 
4. Mortero de regularización weber.therm 

base.  
5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 

200. 
6. Revestimiento mineral de capa fina 

weber.cal flexible. 
7. Perfil de refuerzo de esquina y contornos 

weber.therm perfil esquinero. 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 5 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle C: Tratamiento de esquinas 

 













CERTIFICATIONS according to EN 1364-1, EN 1634-1 & EN 13501-2

PYROBEL 25
FIRE RESISTANT GLAZING EI 60 

ACCORDING TO EN 13501-2

DESCRIPTION
Pyrobel 25 is a laminated glass assembled with  
several clear intumescent interlayers. 
In the event of fire, the interlayers transform into 
rigid and opaque fire shields, that keep out flames 
and reduce heat transmission with insulation of  
the partitions. Pyrobel 25 and 25 EG provide fire 
resistance in both directions.

APPLICATION (*) REPORT NUMBER Glazing
Tested dimensions in mm lxh (**) Results (minutes)

Portrait Landscape Surface EW EI

Partition

Timber

Pr - 01 - 02.053 Pyrobel 25 1400 x 2700 1398 x 844 3.78 m2 77 76

08-V-395 Pyrobel 25 EG 1120 x 1808 2307 x 1400 3.23 m2 75 75

11631 B Pyrobel 25 IGU 1700 x 2874 - 4.88 m2 82 67

Steel – Jansen Janisol 3k 11560 B
Pyrobel 25

1913 x 2865 - 5.48 m2 82 63

Alu – Schüco Firestop II 07V138 B 1520 x 2420 - 3.68 m2 67 63

Steel – Forster Fuego light 07-V-328 Pyrobel 25 IGU 1588 x 1988 - 3.16 m2 72 64

Alu – Schüco Firestop II 07V138 B Pyrobel 25 EG IGU 1265 x 2420 - 3.06 m2 67 63

Façade
Steel – Jansen Viss Fire 12031 B Pyrobel 25 IGU 1395 x 2903 1478 x 1303 4.05 m2 80 67

Steel – Forster Thermix Vario R0750 Pyrobel 25 EG IGU 1500 x 2920 - 4.38 m2 75 75

(*) For alternative systems, please consult AGC
(**) Extended application of results following EN 15254-4

TECHNICAL DATA

Specification / Identification

 
Pyrobel 25

 
yourglass.com

Pyrobel 25 EG

 
yourglass.com

Pyrobel 25 / 25 EG

 
yourglass.com

Glazing type Single Single Double glazed
Grade Internal Internal / External Internal / External
Glass thickness 26.6 mm 30.4 mm min 43 mm
Thickness tolerance ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm
Dimension tolerance ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm
Weight ca 60 kg/m2 ca 68 kg/m2 min 75 kg/m²
Minimum dimensions No minimum No minimum 300 x 400 mm
Light properties (EN 410):  [%] 81/7 80/7 NPD
U value (EN 673) 5.2 W/(m2.K) 5.0 W/(m2.K) NPD
Impact resistance (EN 12600) 1B1 1B1 NPD
Sound reduction (EN 12758): Rw(C, Ctr) 40 dB (-1; -3) 43 dB (-1; -4) NPD

NPD: No performance declared - see Glass Configurator on www.yourglass.com

30 30

33
15

5

5

7
60

35

25

95

Timber frame (in mm)

1 Pyrobel 25
2 Neutral sealant
3 Setting block 70 x 5 mm
4 Hardwood frame

5 Ceramic or mineral wool
6 Steel screw 50 x 4 mm
7 Partition
8 Foam tape with closed cells

Example of assembly (in mm)
Unlimited partition

PYROBEL 25
FIRE RESISTANT GLAZING EI 60 ACCORDING TO EN 13501-2

REPORT N° Pr - 01 - 02.053

REPORT N° Pr - 01 - 02.053

2

1

8

3

4

6

5

7

1400 x 2700

800 x 1800

1398 x 844

542 x 1800

All of the installation details given in the report must be respected. The only authorised modifications are those mentioned in the report.

w  w  w  .  y  o  u  r  g  l  a  s  s  .  c  o  m

Steel frame (in mm)

25

60

50
20

6

44
4

3

2

1

7

5

6

Example of assembly (in mm)
Unlimited partition
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x 

738

408 
x 

738

408 
x 

738

408 
x 

738

880 x 1265

1913 x 2865

REPORT N° 11560 B

REPORT N° 11560 B

1  Pyrobel 25 - Pyrobel 25EG
2  Setting block 70 x 26 x 6 mm
3   Ceramic fibre paper 20 x 4 Fiberfrax  

or Superwool X607
4  Neutral sealant
5  Steel frame
6  Ceramic or mineral wool
7  Partition

Fire Resistant G
lass C

+
E E EN

G
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pril 2013

AGC Glass Europe – plant Seneffe, Parc industriel, Zone C, B-7180 Seneffe, Belgium, pyrobel@eu.agc.com, Tel.: +32 64 51 05 19, Fax: +32 64 55 80 80

AGC Glass Czech – plant Oloví, Sklářská 300, 357 07 Oloví, Czech Republic, jan.vilcek@eu.agc.com, Tel.: +420 35 23 68 688, Fax: +420 35 23 68 66



Muestra enmarque



                    

Alberto Mora Galiana, S.A. PINTURAS Y BARNICES 
Avda. Alicante, 14   46460 SILLA (Valencia) 

 96-120 32 84   Fax: 96-121 16 70    Apdo. 204 
www.omar.es   omar@omar.es 

DEPARTAMENTO TECNICO 

 
 

CERTIFICADO DE ENSAYO RESISTENCIA AL EXTERIOR 
 
Fecha: 05/02/2014 
Ensayo Realizado: UNE EN 927-6 
Duración ensayo: 2444 horas 
Productos ensayados:  
 

Muestra1. Listón de madera de madera de pino tratada en autoclave para riesgo clase III. 
Se aplica el siguiente ciclo de banizado:  

1. Aplicación en autoclave  del impregnante con color ajustado a la demanda del 
cliente con la siguiente mezcla: HIDROMAR EXT IMP NOGAL 1 parte y HIDROMAR 
EXT IMP ROBLE 4 partes  
2. Aplicación a pistola del acabado hidrófugo de alta durabilidad: HIDROMAR EXT 
CERA 
 

Descripción del ensayo: Las probetas a ensayar se colocan en una cámara de envejecimiento 
acelerado denominada QUV SPRAY. Esta cámara está certificada para el ensayo mencionado y 
mantiene constantes, a través de microprocesadores que procesan el dato enviado por sondas, las 
condiciones particulares del ensayo en cuanto a temperatura, humedad, valor de la energía UV 
radiante, calidad y caudal del agua, etc.  
 
Según indica la norma UNE EN 927-6 se aplican las siguientes condiciones de exposición, donde 
cada ciclo consta de: 
 

1 subciclo de 48h de condensación superficial bajo un ambiente de 100% HR (humedad 
relativa) a 50°C de temperatura constante. 
8 subciclos de 2h30’ de exposición UV-A (340nm) a 0,89 w/m² y temperatura constante de 
60°C + 30’ de rociado con agua de dureza < 15 μS, con un caudal 7-8 l/min. Total de los 8 
subciclos = 24h. 
 
Cada 500 horas observación del estado de las probetas objeto del ensayo. 
 

Otras probetas de mayor tamaño se colocan en un expositor al exterior con orientación Sur e 
inclinación sobre el suelo de 45°, durante el período que abarca desde el día 06/05/2013 a 
03/02/2014 
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DEPARTAMENTO TECNICO 

Resultados:  
 
  Ensayo 

QUV/Exp. 
natural 

Brillo Inicial 8 
Brillo tras ensayo 3 / 5  
Color: ΔE Oscurecimiento 

/apenas variación 
Grietas/fendas SI/NO 
Adherencia BIEN/BIEN 
Blanqueo NO/NO 
Ampollas  NO/NO 
Transparencia BIEN/BIEN 
Hongos NO/NO 

 
A la finalización del ensayo (2444 h) y después de limpiar la probeta con un detergente neutro, no 
se observan defectos notables como: pérdida importante de brillo, pérdida de adherencia, fendas 
o grietas ennegrecidas, desprendimiento de la película, escamas ni otros defectos superficiales. Se 
observa un oscurecimiento de color generalizado, debido a la naturaleza de la madera.  
En las muestras expuestas a exposición natural tampoco se aprecia ningún defecto en ninguna de 
las dos probetas, aunque el período de exposición es aún demasiado corto a fecha de emisión de 
este informe. 
 
Imágenes  

 
 
 
 
 
  

Exp. Natural 1 2444 QUV Sin envejecimiento  270 días Exp. Natural 
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DEPARTAMENTO TECNICO 

Comentarios al ensayo de QUV Spray: 
 
El resultado del ensayo no constituye por sí mismo una garantía de durabilidad específica en una 
exposición natural, dado que las condiciones ambientales nunca son constantes y difieren 
considerablemente entre distintos puntos geográficos. Ahora bien, un ensayo en una cámara 
climática certificada asegura reproducibilidad en cualquier época del año, puesto que las 
condiciones son las propias de la máquina y las del exterior, evidentemente, no tienen influencia. 
 
Cuando se tiene un patrón de comportamiento conocido en exposición natural resulta muy útil 
para comparar con ensayos de resultado desconocido. De cualquier forma, y avalado por la 
experiencia, es posible concluir que la correlación en exposición natural, en clima de tipo Europeo 
occidental/meridional, para un ensayo de 2016 horas sin defectos, debería estar entre 3 y 5 años. 
Para 2444 horas, por tanto, la durabilidad debería situarse entre 4 a 6 años. 
 
 

 
José Angel Martínez López 
Director Técnico Div. Barnices 
Alberto Mora Galiana, S.A. 
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COMERCIAL MATEU LLEIDA, S.L. 
C/ JAUME DE AGRAMUNT, 11                      
25005 LLEIDA                                      
 

CERTIFICADO 
 

20 de septiembre de 2013 
 

Estimados Sres. 
 
En referencia a la solicitud de su cliente: 
 
SÁNCHEZ SANDOVAL, S.L. 
POL. IND. CAMP LLONG 
C/ TORREBLANCA, 17 
25600 BALAGUER 
LLEIDA 
 
Les comunicamos que los pigmentos que contiene la gama coloreada de productos HIDROMAR EXT 
IMPREGNANTE son totalmente estables a luz del sol. Por tanto, no se espera que puedan sufrir variaciones 
en su color ni en su estado físico-químico al menos después de 5 años de estar expuestos a la intemperie. 
Industrias OMAR no puede garantizar variaciones de color del sustrato sobre el que han sido aplicados ni 
variaciones en el brillo del acabado, dado que estas propiedades son ajenas a la estabilidad del pigmento. 
 
Atentamente, 
 
INDUSTRIAS OMAR 
Departamento Técnico 

 
 
 
 
 
 
 

José Ángel Martínez 
  Director Técnico 
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90¹
90
90¹
90
90¹
90

59
60
>59 4

>60 4

>59 4

>60 4

67
69
>67
>69

-
-

Tabiques con lana mineral

Nota
de los sistemas anteriomente citados, realicen la consulta al departamento técnico.

W111.es Estructura simple - Una placa

W112.es Estructura simple - Dos placas

W113.es Estructura simple - Tres placas

W115.es Estructura doble - No arriostrada

W115 .es Estructura doble - Arriostrada mediante placa intermedia

W116.es Tabique Técnico - Arriostramiento con cartelas

Sistemas Datos Técnicos y Físicos
Dimensiones
en mm Kg/m²

Peso Resistencia
al fuego (min.)

Aisl. acústico a tabique en mts.
Altura máx. del

m². ºK/W
aprox. Rt
térmico
Aislam. a

Montantes
cada 0,6 m. cada 0,4 m.

Montantes

a d D A
Placa Placa

DF

12,5
48

18
12,5
15

15
12,5

15

70

90

21
25
33
23
27
24
28

30
30
60
30
30
30
30

45¹
60¹
60
45¹
60¹
45¹
60¹

1,47
1,49
1,52
2,18
2,20
2,73
2,75

2,60
2,85

3,25

3,75

2,80
3,15

3,60

4,15*

73
78
84
95
100
115
120

2,32

2x12,5
2x15

2x15
2x12,5

48

70

40
48
41
49

60
90

120
120
120
120

1,57
1,61
2,28

3,05
3,05
3,90
3,90

3,40
3,40
4,30*
4,30*

98
108
120
130

150
140

4,95*
4,95*

4,50*
4,50*2,83

120
120

50
4290 2x12,5

2x15 2,87

60
90
60
90

2,443x15
3x12,5

70
61
73

120
180

2,38 4,35*
4,35*

4,80*
4,80*

145
160

180
165

5,55*
5,55*

5,00*
5,00*2,93

180
120

74
62

90
3x12,5
3x15 2,99

90
120
90
120

4,04

2x12,5
2x15

2x15
2x12,5

2x48

2x70

54
64
56
66

1201,2

1201,2

1201,2

1201,2

2,73
2,78
3,99

5,05*
5,05*
6,20*
6,20*

5,50*
5,50*
6,90*
6,90*

159
171
203
215

255
243

7,90*
7,90*

7,15*
7,15*5,10

1201,2

1201,2

67
572x90 2x12,5

2x15 5,15

210
200

4,50*
4,50*

4,00
4,00

2,90
2,86

120
120

90
90¹

51
432x48 2x15

2x12,5

* Para sistemas con resistencia al fuego
De acuerdo a la norma UNE EN 1364-1: 2000 la altura máxima certificada para sistemas de tabiques con protección al fuego es de 4,00 m.

A
Placa Placa

Diamant

40
43
43

-
46

-
48

52
51
54
52

53
56

58
55

55
59

55
56

-
47
-
-
49
-
>49

-
52
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

4,13

2x12,5
2x15

2x15
2x12,5

2x48

2x70

44
51
45
53

60
90

120
120
120
120

2,83
2,87
4,09

2,55
2,55
3,25
3,25

2,80
2,80
3,60
3,60

150
160
195
205

245
235

4,15*
4,15*

3,75
3,755,20

120
120

54
462x90 2x12,5

2x15 5,24

90¹
90
90¹
90

63
63
64
68

>68
>64

-
-
-
-

-
-

-

-

-

ruido aéreo RA(dBA)

El sistema W116.es no se rige por la tabla de altura de la normativa de Atedy. Constituye un tabique técnico

+

2,80³

3,60³

4,15³*

2. Solo la placa intermedia del sistema W115 .es debe ser de tipo Cortafuego (DF), las placas laterales pueden ser de tipo Standard (A).

4. Sistema W115 .es con estructuras sin arriostrar.

+

+
de reformas donde la modulación de los montantes tendrán que estar a una distancia no mayor a 400 mm.

d
a

d
D

D
d

a
d40 o 60 cm

40 o 60 cm

D
d

a
d40 o 60 cm

Da
d

d40 o 60 cm

Da
d

d40 o 60 cm

D
d

a
d40 o 60 cm

Datos técnicos / Acústica / Resistencia al fuego / Térmica / Alturas

2

W11.es Knauf Tabiques con estructura metálica

Detalles E 1:5
W111.es-A1W111.es-VO1 Encuentro con techo Encuentro con muro W111.es-B1

W111.es-C1W111.es-VM1 Encuentro en T W111.es-D1 Esquina

W111.es-E1W111.es-VU1 Encuentro con Forjado W111.es-E2 Paso de puerta estándar

90

70

48

espesor 0,6 mm

Perfil

3,0060 2,60

3,75

4,15

3,60

2,80

3,20

60

40

60

40

40

4,45

4,90

4,25

3,35

3,85

Altura máxima de tabique

Normales N

m

Modulación
montantes

cm

En H

m

Altura máxima

Montantes Montantes

Tratamiento

Sellado elástico
impermeable (opc.)

Tornillo TB 3,5x25

Hueco libre de paso

Sencillo, con una placa a cada lado
W111.es Knauf Tabiques con estructura metálica

3

Banda acústica

Banda acústica



4

W112.es Knauf Tabiques con estructura metálica
Múltiple, con dos placas a cada lado

Detalles E 1:5
W112.es-A1W112.es-VO1 Encuentro con techo Encuentro con muro W112.es-B1

W112.es-C1W112.es-VM1 Encuentro en T W112.es-D1 Esquina

W112.es-E1W112.es-VU1 Encuentro con Forjado W112.es-E2 Paso de puerta estándar

90

70

48

espesor 0,6 mm

Perfil

3,6560 3,05

4,50

4,95

4,30

3,40

3,90

60

40

60

40

40

5,35

5,90

5,10

4,00

4,60

Altura máxima de tabique

Normales N

m

Modulación
montantes

cm

En H

m

Altura máxima

Montantes Montantes

Banda acustica

Banda acústica

Sellado elástico
impermeable (opc.)

Tornillo TB 3,5x35

Hueco libre de paso

Detalles E 1:5
W116.es-A1W116.es -VO1 Encuentro con techo

espesor 0,6 mm

Perfil Altura máxima de tabique

m

Modulación montantes

cm

Altura máxima Espesor de placa por cara 25 o 30 mm

Montantes normales N

W116.es-D1 Arriostramiento con cartela para bloque técnico
W116.es-VM1

W116.es-VU1

48

interior del tabique.

la disposición de las cartelas cada 900 mm.

4,50
4,0060

40

70 5,05
5,0060

40

8

W116.es Knauf Tabique técnico
Con dos placas a cada lado y doble estructura arriostrada mediante cartelas

Banda acústica

Cartela de placa

Flächendicht

Banda

h= 300 mm

(barrera anti-
humedad)

impermeable

Banda acústica

Flächendicht

Arriostramiento
con cartelas de placas

90
0 m

m
30

0 m
m

30
0 m

m

lado de la cartela)

Di
sta

nc
ias

 se
gú

n i
ns

tal
ac

ion
es

Cartela de placa

h= 300 mm, dispuestas
cada 900 mm



W11.es Knauf Tabiques con estructura metálica
Encuentro con techo

10

W111.es-VO2 Encuentro flotante entre techo y tabique
Detalles E. 1:5

W112.es-VO3 Encuentro flotante con forjado superior

W112.es-VO2 Encuentro flotante con aislamiento acústico y reistencia al fuego W112.es-VO4 Encuentro con techo

W116.es-VO2 Encuentro flotante con aislamiento acústico y resistencia al fuego W112.es-VO5 Encuentro flotante

Arriostramiento
diagonal

a
a

Guardavivos

Tira de placa

Banda acústica

Techo ver D113.es

Guardavivos

Banda acústica

a
a

Con EI

Sin EI

a
a

Tira de placa

Banda acústica Tira placa

a
a

Con EI

Sin EI

metálica

ancho 6-8 cm

Detalles E. 1:5

11

W11.es Knauf Tabiques con estructura metálica
Encuentro con suelo / Encuentro con fachada

W111.es-VU2 Fijación a Solera F127.es W112.es-VU2

W111.es-VU3 Rodapie y Solera Brio W112.es-VU3 Rodapie y Solera Brio

Silicona acústicaBanda acústica
Brio F127.es para resistencia al

fuego emplastecer

Silicona acústica

Solera
para resistencia al
fuego emplastecer

Banda acústica Tiras de placa para
protección al fuego

W112.es-C2 Encuentro en T con angular interior

W112.es-D2 Encuentro en ángulo con chapa flexible

W112.es-C3 Encuentro en T con taco replegable

Taco replegable

Chapa metálica
Chapa metálica

previamente doblado

Situar en el canto

punzonado al

W115 .es-C2 Encuentro en T+
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W11.es Knauf Tabiques con estructura metálica
Accesorios especiales

Detalles E. 1:5
Soporte WC W223.es

Trampilla W250.es Trampilla W252.es

Ventana W451.es Cerco de puerta W421.es

Kit Krona - puerta corredera embutida

Sistema Corredera MontanteSistema Corredera
70 mm

Soporte lavabo

Soporte WC

Trampilla

Trampilla

Cerco Cerco

W11.es Knauf Tabiques con estructura metálica
Paso de puerta - Montaje estructura / Colocación placa / Pesos permitidos

Montaje de la estructura

Canal continuo

Sistema para puerta estándar Sistema para puerta pesada

Angular de

para encuentro

o

metálica
Estructura

Placa Knauf
Cara 1

Placa Knauf
Cara 2

Variante Montante Knauf

48 70 100 10048 70

Variante Perfil 2 mm

Canal actúa como dintel

al montante
90º y punzonado
Canal cortado a

Canal cortado

Montante actúa

como dintel

como precerco

Canal punzonado
al montante

Detalle A - Formación dintel

A

B

Esquema de montaje Peso máximo de Puerta

Montantes de

min. 200 mm

min. 200 mm

14

Angular de

montante

inglete como
Canal en



Las cargas ligeras (cuadros, etc.) se pueden colgar con sigueintes ganchos
Cargas ligeras

taco replegable

tabique debe ser transferida a los
montantes mediante soportes especiales
denominados "bloques técnicos"

> 2
Puntos de

Puntos de
2

Puntos de
2

Puntos de
> 2

Para tabiques con espesor de placa a cada lado > 18 mm

Ø 8 mm

tipo paraguas
Taco metálico

plástico
Taco de

18

12,5 / 15

30

30

20

Ø 6 mm Ø 6 mm

30

30

25

Ø 8 mm

30

30

30

30

30

30

Espesor de
placa

mm

soportes especiales

e > 18 mm en cada cara.

Cargas medias

Cargas pesadas

Diagrama 1 Diagrama 2

Tabla de cargas

según diagrama 1).

Ejemplo: Mueble de cocina - profundidad 30 cm, long. 80 cm.

linea de longitud 80 cm      . En este punto, trazamos la horizontal

que es la máxima carga que puede portar este mueble.

No se debe sobrepasar éste límite.

3
2

1
linea de longitud 80 cm      . En este punto, trazamos la horizontal2

que es la máxima carga que puede portar este mueble.

No se debe sobrepasar éste límite.

Ejemplo: Mueble de cocina - profundidad 45 cm, long. 80 cm.

1

3

3 2

1

30
20
10

40
50

70
80

100
90

60

60cm

Profundidad en cm

3010 20 40 50

Carga máxima permitida en Kg.

40
60
80

100
120

Longitud en cm

cm 3

1

2

30
20
10

40
50

70
80

100
90

60

110
120

Carga máxima permitida en Kg.

60cm

Profundidad en cm

3010 20 40 50

40
60
80

100
120

Longitud en cm

cm

Tablero de madera laminado

hasta hasta hasta

Armario

Excentricidad

Al
tur

a

17

W11.es Knauf Tabiques con estructura metálica
Según UNE 102.043

nero
1024.01 - 1024.54

colección
wallcovering
02
vinyl

descripción
diseño liso con estructura de arena
plateada

composición
capa vinílica estampada con tintas al agua,
sobre soporte de algodón

ancho
± 130 cm, ± 51/52 inches

peso
± 350 gr/m², ± 15 oz. lin. yd.

absorción del ruido
alphaw 0.15

combustión retardada
SBI-Euroclass
B - s1 - d0
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ROVERE ASBURGO NATURALE
4520

Gama decorativos
Woodgrains

Correspondencia
RAL ---
NCS ---

PANTONE ---

Tipología disponibles

Thin Standard

Acabados Espesores Formatos Características

Alevè, Erre, Larix,
Lucida, OSL, Opaca,
Pesca

0,7 mm
0,9 mm
1,2 mm
1,5 mm

3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm

Fire retardant
Silverlam

Thin Postforming

Acabados Espesores Formatos Características

Alevè, Erre, Larix,
Lucida, OSL, Opaca,
Pesca

0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm

3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm

Silverlam

www.arpa.ps

© Arpa Industriale S.p.A. High pressure decorative laminates for interior design. Made in Italy. www.arpaindustriale.com

Solid Standard

Acabados Espesores Formatos Características

Alevè, Erre, Larix,
Lucida, OSL, Opaca

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm

12,0 mm
12,7 mm
13,0 mm
14,0 mm
15,0 mm
16,0 mm

3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm

Doble cara
Fire retardant
Núcleo negro (KN)
Silverlam
Una cara
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BIANCO
0001

Gama decorativos
Plain Colours

Correspondencia
RAL 9016

NCS S 0500-N
PANTONE 10A01 (BS)

Tipología disponibles

Thin Standard

Acabados Espesores Formatos Características

Alevè, Cliff, Corallo,
Erre, Ghibli, Larix, Losa,
Lucida, Luna,
Martellata, Mika,
Naked, OSL, Opaca,
Quarzo, Satinata, Tex,
Top Face

0,7 mm
0,9 mm
1,2 mm
1,5 mm

2440 x 1220 mm
3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm

Thin Postforming

Acabados Espesores Formatos Características

Alevè, Cliff, Corallo,
Erre, Ghibli, Larix, Losa,
Lucida, Martellata,
Mika, Naked, OSL,
Opaca, Quarzo,
Satinata, Tex, Top Face

0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm

3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm

www.arpa.ps

© Arpa Industriale S.p.A. High pressure decorative laminates for interior design. Made in Italy. www.arpaindustriale.com

Thin Color Matching Core

Acabados Espesores Formatos Características

Erre, Larix, Losa,
Lucida, Luna, Mika

1,0 mm
1,2 mm

3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm

Solid Standard

Acabados Espesores Formatos Características

Cliff, Erre, Ghibli, Larix,
Losa, Lucida,
Martellata, Mika, OSL,
Opaca, Quarzo, Top
Face

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm

12,0 mm
12,7 mm
13,0 mm
14,0 mm
15,0 mm
16,0 mm

2440 x 1220 mm
3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm
4300 x 1850 mm

Solid Color Matching Core

Acabados Espesores Formatos Características

Erre, Larix, Lucida,
Luna, Mika

4,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm

3050 x 1300 mm
4200 x 1300 mm
4200 x 1600 mm



Decor Plain colours Printed decors Iridescent colours
EN 438 classification CGS/CGF CGS/CGF ACS/ATF
Standard EN 438-4 EN 438-4 EN 438-8

PROPERTIES TEST METHOD PROPERTY OR ATTRIBUTE UNIT

Spots, dirt and similar surface defects mm2/m2

Fibres, hairs and scratches mm/m2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

EN 438-2.6 Length and width mm

EN 438-2.7 Straightness of edges  mm/m

EN 438-2.8 Squareness mm/m

mm/m
mm/m
mm/m

Resistance to surface wear                       EN 438-2.10 Initial Point Revolutions n.a.

%
%

%
%

Appearance - Gloss Finish Rating
Appearance - Other finish Rating

Appearance - Gloss Finish Rating
Appearance - Other finish Rating

Appearance - Gloss Finish Rating n.a.
Appearance - Other finish Rating n.a.

Appearance - Gloss Finish Rating n.a.
Appearance - Other finish Rating n.a.

Longitudinal %
Longitudinal %

Transversal %
Transversal %

mm
mm

Resistance to crazing EN 438-2.24 Appearance Rating

Appearance - Smooth Finishes Rating
Appearance - Textured Finishes Rating

Appearance - Group 1 & 2 Rating
Appearance - Group 3 Rating

Light fastness (Xenon-arc) EN 438-2.27 Contrast Grey scale rating

Flexural modulus EN ISO 178 Stress Mpa

Flexural strength EN ISO 178 Stress Mpa

Point to point resistance
Vertical resistance

Density EN ISO 1183 Density g/cm3

Class
Class

Class
Class
Class

Thermal resistance / conductivity EN 12664 Thermal resistance / conductivity W/mK

Hygiene NSF NSF/ANSI 35 passing/not passing

EN 717- 1 Chamber method mg/m3

ppm

EN ISO 12460-3 Gas analysis mg/(m2 x h)
EN 13986 Classification Class

Individual VOCs TLV
Formaldehyde ppm
Total VOC mg/m3

Total Aldehydes ppm
4-Phenylcyclohexene mg/m3

Total respirable particles mg/m3

Contact with food - Overall migration 

EN 1186-3
EN 1186-3

EN 1186-14
EN 1186-14

3% acetic acid 24h at 40°C
50% ethanol 24h at 40°C
95% ethanol 24h at 40°C
isooctane 24h at 40°C

mg/dm2

Contact with food - Formaldehyde specific migration EN 13130-23 3% acetic acid 24h at 40°C mg/kg

Microbial growth - Smooth finish Rating
Microbial growth - Textured finish Rating

Formaldehyde emission

0,020 - 0,035
0,015 - 0,030

0,3 ÷ 0,4

0,2  to 0,5

Reaction to fire / CGF e ACF types
B-s1,d0

EN 13501

pass

E1

Evaluation of micro-organisms action EN ISO 846
0 - no microbal growth

1 - slight and slow microbal growth

Volatile Organic Chemical Emissions

Greenguard Certification
Low Chemical Emission

UL 2818
according to

EPA TO-17 e ASTM D 6196
EPA TO-11A e ASTM D 5197

< 15

< 10
< 10
< 10
< 10

EN 13501
C-s1,d0

FIRE PERFORMANCES

Surface quality

EN 438-2.9 Flatness (measured on full-size sheet).

EN 438-2.12

Resistance to water vapour EN 438-2.14

GENERAL PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES DATA SHEET

SOLID | STANDARD

High pressure decorative laminates (HPL), having thickness 2 mm or greater, according to EN 438-1:2016, EN 438-2:2016, EN 438-4:2016 and EN 438-8:2009, consisting of a surface of decorative paper(s), on one or both sides, 
impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat (approximately 150°C) and high 
specific pressure (> 7 MPa) to obtain a homogeneous non-porous material with increased density.
When these laminates are self-supporting they are ready for installation.
They are available in the standard CGS and ATS and in the flame retardant CGF and ATF types.
The type suitable to be bent is also available, whose physical characteristics are identical to the CGS and ACS types, except for the fire property.

VALUES

SURFACE QUALITY

EN 438-2.4

DIMENSIONAL TOLERANCES

 to be agreed for thickness t 25,0

Dimensional tolerances

EN 438-2.5 Thickness tolerance 

+ 10 / - 0

Dimensional stability at elevated temperatures EN 438-2.17

Resistance to impact with large diameter ball         EN 438-2.21

EN 438-2.16

Resistance to immersion in boiling water  6,0

Note to laminates with adhesive protective film
The protective films are designed for temporary surface protection against dirt, scratches and tool marks; they are not designed for protection against corrosion, humidity or chemicals.
The laminates covered with the protective film shall be stored in a clean, dry place at room temperature (optimum 20°C), avoiding weathering and UV exposure.
The protective film must be removed from the surface of the laminates after the application and before putting into use the finite element.
In case of thick laminate with the protective film on both sides, it must always be removed from both sides at the same time.
In any case, the removal must be made within six months from the date of shipment by Arpa Industriale.
Pay close attention to heating in case of postforming. The Customer has to test the postforming process conditions and carry a trial prior to go in a full scale production.
Arpa Industriale cannot be responsible for the misuse of the laminates covered with the protective film, nor for the consequences for non-recommended applications.

Note to digital printing decoratives
For the chemical-physical characteristics of digital printing, the laminates with these decors may present a limitation in the applications, such as the repeated and intense contact with water or vapour.  Customers are asked to contact the Customer Service Arpa Industriale to evaluate the best 
solution.

Note to surface wear resistance
In the case of structured finishes, the surface wear resistance values may be 10 or more revolutions lower then the nominal values in proportion to how much more is accentuated the shape.

Disclaimer
The Product Technical Sheets provide all the technical information relevant to the performance of the product as tested by Arpa Industriale or certified testing agencies. Arpa Industriale maintains the right to change and alter the product composition and production process and thereby the 
performance characteristics of the product at all times, as reported to the Arpa Industriale website. Customers and end-users of the product are requested to check for the latest technical information regarding the products performance on the website of Arpa Industriale before application. In any 
case, Arpa Industriale, in every contractual relationship,  will refer only to the technical information published on its website. Arpa Industriale will not assume any liability if the end-user or customer refer to any other techincal information of the products.

ask for information

Resistance to wet heat (100 °C/20') EN 438-2.18

Resistance to staining EN 438-2.26

Resistance to scratching                          EN 438-2.25

Electrostatic properties EN 61340-4-1
1 x 109 ÷ 1 x 1011

1 x 109 ÷ 1 x 1011

B-s1,d0

OTHER PROPERTIES

C-s2,d0

Reaction to fire / CGS e ACS types

STDS-rev09-E-21-07-2017 page 1 of 1



ESPECIFICACIONES NORMAS Granit Multisafe
Definicion EN 649 Pavimento Vinílico Homogéneo 

Certificación CE EN 14041 SI

Clasificación al uso EN 685 Comercial: 31

Industrial: -

Certificados ISO Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001

CARACTERÍSTICAS GENERALES NORMAS Granit Multisafe
Tratamiento de protección -

Espesor capa de uso EN 429 2.0 mm

Espesor total EN 428 2.50 mm

Peso total EN 430 3010 g/m2

Presentación EN 426

Rollos Aprox 25 x 2 m.

Art. Nº 3476 _ _ _

3 dígitos por color

CARACTERISTICAS TECNICAS NORMAS Granit Multisafe
Estabilidad dimensional EN 434 ≤ 0.40%

Comportamiento al fuego EN 13501-1 Clase Bfl s1

Equipamiento marino IMO FTPS Part. 5 y 2

IMO Res. A653

Resistencia a la abrasión:

Pérdida de volumen EN 660: Part 2 Grupo M: ≤ 2.0 mm3

Resistencia al punzonamiento 
estático/Deformación residual

EN 433 Aprox. 0.02 mm

Resistencia silla de ruedas EN 425 -

Comportamiento electro estático EN 1815 < 2 kV

Emisiones de COV (a 28 días) AqBB/DIBt ≤ 10 μg/m3

Calefacción radiante EN 425 IDONEO - max. 27ºC

Resistencia térmica EN 12667 0.01 m2 K/W
Solidez colores EN ISO 105-B02 ≥ 6

Resistencia a hongos y bacterias ISO 846:Part C Impide el crecimiento de bacterias

Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R10

EN 13896 ≥ 0.3

Prueba pies descalzos DIN 51097 Clase C (27º)

Colores 12

Comportamiento a productos                 
quimicos

EN 423
Excelente comportamiento a la acción temporal de productos 
químicos, slaes, ácidos no orgánicos, aceites, grasas y 
desinfectantes (en aceites y grasas, resistentes lim. Tiempo)

Estas informaciones dadas a título indicativo, son susceptibles de ser modificadas. (07/13)

PAVIMENTO VINILICO 
HOMOGENEO 

Granit  
Multisafe 

Declaración de conformidad CE 

Emitida conforme a la directiva de productos de la construcción (CPD)

Por la presente se certifica que, conforme al consejo de la directiva 89/106/EEC del 21 de Diciembre de 1988 
sobre productos de la construcción, así como en lo modificado por el consejo de la directiva 93/68/ECC del 22 
de Julio de 1993 y la Regulación ( EC) nº 1882/2003 del parlamento Europeo y del consejo del 29 de Septiembre 
de 2003. 

Fabrica: Tarkett AB, S - 372 81 Ronneby, Sweden 

Declara que los productos aquí detallados son conformes a las susodichas directivas requeridas así como a las 
descritas por la ruta de conformidad inferior, bajo el sistema de atestiguación 3 del Apéndice ZA.2 de EN 
14041:2004. 

Propiedades Standard / 
Norma/ 

Performance declaration 
Resultado 

Certificate / Report 
Number 

Número de informe / certificado 

Reacción al fuego EN 13501-1 

  

Sobre base A2fl or A1fl con densidad > 
1200 kg/m3

Certificate number 
P605010A. 
Informe de clasificación 
Entidad de emisión del 
certificado  
SP, Swedish National 
Testing and Research 
Institute, Box 857,  
SE-501 15 Borås, Sweden 

Resistencia al deslizamiento  EN 13893    

Producto Fabricado 

Descripción   Granit Multisafe / Espesor : 2,5 mm. 

Uso Pavimento para uso en interiores 

Normas Aplicables   EN 649  

Nombre: Lars Petersson 
Cargo: General Manager, Tarkett Ronneby 
Fecha: 25/06/2008 
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Material
Placas:
Aislamiento

Placa Knauf Cleaneo   , espesor 12,5 mm con velo (estándar) en la cara oculta
Lana mineral s/ UNE EN 13162, espesor 20 mm, ej. lana acústica TP 120 A de Knauf InsulationD127.es:

Colocación de la lana Esquema  D127.es

Los perfiles secundarios deben incorporar una lana mineral acústica

®

Montaje del sistema D127.es Techo Acústico Knauf Cleaneo   / Techo bajo techo Esquema

D127.es Techo bajo techo Observaciones:
Un punto importante para la absorción acústica

La variación de la modulación entre perfiles se-
cundarios, afecta al coeficiente de absorción
acústica. A la hora de realizar el montaje, se
deberá tener en cuenta esto, ya que las carac-
terísticas del techo podrían variar.

Clase de absorción
acústica

Rango

muy alta absorciónA
muy alta absorciónB
muy absorbenteC
absorbenteD
poco absorbenteE
reflectanteF *)

*) en UNE EN ISO 11654 denominado como "sin clasificar"

Grado de absorción
acústica ponderada

 0,
0,8 und 0,85
0,6 bis 0,75
0,3 bis 0,55
0,15 bis 0,25

 0,1

Clase de absorción acústica
s/ UNE EN ISO 11654; Rango s/ VDI 3755

w

r  10 Pa s/m²

Los coeficientes de absorción acústica de la placa Knauf Cleaneo    están indicados en las págs. 12 a 20, son válidos para placas con velo estándar, fabricadas en
planta de producción (no in situ). Se debe considerar el tipo de perforación, la modulación y el plenum (ej. plénum 200 mm = Denominado [E-200] s/ UNE EN ISO 354

®

Permeabilidad al aire s/ UNE EN 29053,

del techo es la profundidad del plénum.

Tornillos SN 3,5x30 Tornillos TN 3,5x25 ó Tornillos SN 3,5x30 Tornillos TN 3,5x25 ó Tornillos SN 3,5x30

En la zona perforada En la zona lisa En el friso

Atornillado de los techos acústicos

Pl
én

um

Pl
én

um

®
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Absorción acústica - conceptos

®

127.01.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

127.01.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

Plenum 65 mm
p
w

Plenum 200 mm
p
w

Plenum 400 mm

w
p

0,2

0,4

0,4

0,3

0,45

0,45

0,45

0,5

0,45

0,55

0,45

0,45

0,45

0,4

0,45

0,45

0,5

0,5

= 0,50

= 0,45

= 0,45

p
w

p
w

w
p

= 0,50

= 0,50

= 0,50

0,35

0,4

0,4

0,45

0,45

0,45

0,5

0,5

0,45

0,5

0,45

0,5

0,45

0,45

0,45

0,5

0,5

0,5

127.02.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000

127.02.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,60
0,3 0,6 0,75 0,65 0,6

p 0,45

w = 0,60
0,6 0,7 0,6 0,55 0,65

0,55

w = 0,60 
0,65 0,6 0,6 0,55 0,65p

p 0,35

w = 0,70
0,55 0,7 0,75 0,65 0,65

p 0,5

w = 0,65
0,65 0,7 0,65 0,6 0,7

0,55

w = 0,65
0,65 0,6 0,7 0,6 0,65p

0
2000125 500250 1000 4000

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

Hz

p 0,15

w = 0,60
0,3 0,6 0,7 0,65 0,6

p 0,45

w = 0,60
0,6 0,65 0,6 0,55 0,6

0,55

w = 0,60 
0,65 0,6 0,6 0,55 0,6p

127.03.1

127.03.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,35

w = 0,70
0,55 0,7 0,7 0,6 0,65

p 0,5

w = 0,65
0,65 0,7 0,65 0,6 0,65

0,55

w = 0,65
0,65 0,6 0,65 0,6 0,65p

2000125 500250 1000 4000 Hz

Perforación: 15,5 % Perforación: 14,8 %

con velo estándar con velo estándar con velo estándar

con velo estándar + Lana mineral con velo estándar + Lana mineral con velo estándar + Lana mineral

Perforación: 8,7 %

Informe Nº: A 001-10.09
Laboratorio acústico Knauf

Perforación circular rectilinea 6/18 R Perforación circular rectilinea 8/18 R Perforación circular rectilinea 10/23 R

Hz

Informe Nº: A 001-10.09
Laboratorio acústico Knauf

Informe Nº: A 001-10.09
Laboratorio acústico Knauf

Plenum 65 mm

Plenum 200 mm

Plenum 400 mm

Plenum 65 mm

Plenum 200 mm

Plenum 400 mm

Plenum 65 mm

Plenum 200 mm

Plenum 400 mm

Plenum 65 mm

Plenum 200 mm

Plenum 400 mm

Plenum 65 mm

Plenum 200 mm

Plenum 400 mm

m = 0,48 m = 0,66 m = 0,65

m = 0,45 m = 0,61 m = 0,60

m = 0,45 m = 0,58 m = 0,58

m = 0,48 m = 0,70 m = 0,66

m = 0,48 m = 0,65 m = 0,65

m = 0,48 m = 0,63 m = 0,61
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|  THU CEILING SOLUTIONS THU CEILING SOLUTIONS  |  

COLORESFORMATOS ACABADOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 600 x 600 4,8 8

300 x L.V - 8

Perforada 600 x 600 4,8 8

300 x L.V - 8

Blanco 9010

9006

Bandeja
Murano

05/

Bandejas conformadas por perfilado y/o plegado, fabricadas con 

chapa de acero prelacado de 0,50 mm de espesor. Todas las 

bandejas son suministradas con film adhesivo de protección.

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa mínimo 

de 25 micras en color Blanco (  9010)

Silver (  9006). Este tipo de acabado se caracteriza por una alta 

resistencia a la corrosión y durabilidad (retención de brillo y color).

Bandeja Murano 600 x 600 mm: Acabado con bisel de 45°
Bandeja Murano 300 mm x L.V.: Acabado ángulo recto

Otros colores bajo consulta

Perforado 8x8
24% perforado

Perforado 5x5
23% perforado

Perforado Ø6

17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
M | 21% perforado
ML | 5% perforado

Perforado Ø 0,7
U | 2% perforado

6

6

4

4

12

12

5

5

8

8

Perforado Ø2
U | 9% perforado
M | 19% perforado

6,25

6
,25

5

5



|  THU CEILING SOLUTIONS THU CEILING SOLUTIONS  |  

MONTAJE

ACCESORIOS

RENDIMIENTO

Las bandejas Murano se instalan insertando sus extremos en las 

alas de los perfiles Murano los cuales se cuelgan del techo por medio 

de piezas de cuelgue y están separados entre si una distancia igual 

a la longitud de las bandejas.

Perfil Murano
Elemento principal de sustentación de las 

bandejas Murano de 3,70 m de longitud y fa-

bricado en acero galvanizado. Permite enla-

zar perfiles longitudinalmente mediante en-

ganche con clip y la utilización de piezas de 

cuelgue convencionales (recto o en escua-

dra) para sustentarlo del forjado superior.

Pieza cuelgue
Pieza de unión entre los perfiles y la varilla 

roscada de sustentación del conjunto. Se 

coloca sobre los perfiles Murano.

Perfil distanciador
Perfil oculto diseñado para estabilizar los 

perfiles primarios de la perfilería registra-

ble.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Complemento Perforación w hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

 5x5 - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Bandeja
Murano

05/

MODELO Unidades por m2

Bandeja 600x600 mm 2,80 uds

Bandeja 300x L.V 3,35 uds

Perfil oculto Murano 600x600 mm 1,68 ml

Perfil oculto Murano 300xL.V 1/L.V ml

Peso aproximado: 4,5 - 5,5 kg /m2 dependiendo de tipo de perforación.
4 Cuelgues en un perfil primario de 3,7 metros

Manual montajeFicha técnica



El color nos aporta una nueva dimensión en el diseño

del paisaje. Con esta afirmación hemos creado

la LLOSA VULCANO. 

Una losa cromática para pavimentar aquellos lugares 

en los que el gris urbano no tiene razón de ser.

Una losa cuidadosamente estudiada que nos permite

garantizar una pieza de una dureza singular y un colorido 

estable ante el paso del tiempo. La LLOSA VULCANO es 

adecuada para pavimentar superficies destinadas a plazas 

públicas, aceras y accesos a edificios: zonas peatonales 

o de tránsito ocasional de vehículos ligeros siempre 

con un espesor y una colocación de las piezas adecuadas.

Colours provide a new dimension in landscape design.  

With this mind we have created LLOSA VULCANO, 

a coloured flagstone for paving places where the typical 

urban grey would be out of place.  

This a painstakingly researched flagstone allows us 

to guarantee a piece of singular durability 

and colour stability throughout time.  

LLOSA VULCANO is appropriate for paving surfaces 

to be used as public squares, sidewalks and building 

accesses: pedestrian zones and areas with reduced 

vehicular traffic with a correct thickness and installation.

73

llosa vulcano
llosa vulcano 04

60 x 40 x 5/7/8cm
4,16 u/m2llo
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Patrón a rompejuntas
Staggered seam pattern 

LLOSA VULCANO 60 x 40cm

40 x 40 x 7/8cm
6,25 u/m2

20 x 20 x 8cm
25 u/m2

peatonal
pedestrian

Patrón a rompejuntas
Staggered seam pattern

3 filas LLOSA VULCANO 60 x 40cm
2 filas LLOSA VULCANO 40 x 20cm 

3 rows LLOSA VULCANO 60 x 40cm

2 rows LLOSA VULCANO 40 x 20cm

Foto Izquierda. Puerto Deportivo de Badalona. Llosa Vulcano 40x40x7cm. Ref. Playa.

Left Photo. Marina in Badalona. Llosa Vulcano 40x40x7cm. Ref. Playa.
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40 x 40 x 7cm
6,25 u/m2

Para evitar bordes cortados de la losa pavimentaremos 
hasta el marco de la tapa con una fila de adoquines.

To avoid cut edges on the slabs, we will pave until the frame 

of the cover with one row of flagstones.

40 x 20 x 7/8cm
12,5 u/m2

20 x 20 x 8cm
25 u/m2

60 x 40 x 7cm
4,16 u/m2

tráfico rodado
vehicular traffic

20x20x8cm40x20x7/8cm
60x40x5/7/8cm
40x40x7/8cm
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arena / arena

Range of colours / Gama de colores

desierto / desierto marfil / marfil

mediterráneo
mediterráneo

playa / playa

black / negro

ceniza / ceniza

 cor-ten / cor-ten

05 colocación de losas
slab installation

En el substrato de tierra natural previamente

compactado se elaborará una base de hormigón H200

(18 a 20cm. de espesor) convenientemente nivelada.

Sobre esta base se colocarán las losas previamente

pintadas en su parte posterior con una mezcla

de cemento y agua para mejorar la adherencia.

Se presionará pieza a pieza sobre un mortero

de agarre de dosificación mínima de 380Kg/m3 (1/4).

Es inaceptable el mortero de consistencia seca.

Recomendamos un mortero de consistencia blanda

con cono de Abrams 4-6. La losa deberá apoyarse

totalmente sobre la base de mortero a fin de evitar

roturas de las piezas cuando soporten carga.

Las juntas se rellenarán posteriormente con arena

fina por sucesivos barridos de la superficie.

Se evitará el paso de personal durante los siguientes

días y de vehículos auxiliares de la obra durante las

tres semanas posteriores, una vez haya transcurrido el

tiempo correspondiente de endurecimiento del mortero.

No se efectuará bajo ningún concepto rejuntados

mediante lechada de cemento que deformaría su

aspecto y textura. Se deberá elegir la disposición de

las losas de manera que no se forme agua estancada,

y la base deberá tener una pendiente del 2-3%.

Para zonas ajardinadas
Sobre el substrato existente de tierra natural

previamente compactado se elaborará una capa

permeable de 15-20cm. de zahorras de 0-32mm.

Las losas se colocarán sobre una base de 3-5cm

de gravilla de granulometría de 2-5mm

y rellenaremos las juntas con arena 0-1,25mm.

Las losas colocadas sobre arena se pueden utilizar

al acto. Únicamente la arena de las juntas requiere

el tiempo suficiente para quedar asentada.

Consejos para la planificación y colocación

Tips on planning and installation
Place a H200 cement base (18 to 20cm. thick)

on a previously compacted substratum

of natural soil that has been levelled.

Press each slab onto this base using

a fixing mortar with an amount

of at least 380 kg/m3 (1/4).

A dry mortar will not suffice. We would recommend

a soft mortar with Abrams cone 4-6.

The slabs should be fully supported by the mortar

base such that the pieces will not break under load.

The joins should then be gradually filled

with fine sand by consecutively sweeping it over

the surface.

Do not allow pedestrian traffic on the paved surface

during the following days and do not allow

vehicle traffic for three weeks to give the mortar

sufficient time to harden.

Under no circumstance should cement grout be used

for join mortaring because this would spoil

the appearance and texture of the joins.

The slabs should be laid in such a way to ensure that water

cannot collectd and the base must have a slope of 2-3%.

For garden zones.

Make a permeable, 15-20cm-thick layer

of 0-32mm. gravel on a substratum

of previously compacted natural soil.

Install the slabs on a base of 3-5cm.

of fine gravel with a 2-5mm. grain and fill

the joins with 0-1,25mm. fine sand.

Slabs installed on sand can be used straight away.

Simply allow the sand in the joins

sufficient time to settle.

1

2

3

4

5

     LLOSA VULCANO
      LLOSA VULCANO

     Junta de 3-6mm.
      Join of 3-6mm.

     3-4cm. mortero de agarre 380Kg./m3 (1/4)
      3-4cm. of fixing mortar 380Kg./m3 (1/4)

     Mínimo 18cm. de hormigón
      At least 18cm. of cement

      Explanada / Terrain

3

1
2

4
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LUMINARIAS LED DECORATIVAS

Punto de luz LED decorativo
diseño minimalista
formas cilíndricas 
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45SIMON LIGHTING, S.A.

LUMINARIAS LED DECORATIVAS

KUMA ISTANIUM® LED

Configurador Simon KUMA ISTANIUM® LED –PUNTO DE LUZ–

MODELO

SPF

Placa de fijación y puerta Española SP, cubierta plana

DIFUSOR CABLEADA TENSIÓN DE ENTRADA/
PROTECCIÓN

ÓPTICA Tª COLOR LEDs/POTENCIA CORRIENTE REGULACIÓN

ATC 0 m 230 VAC CI RW NDL 12 LED (1 mod.) 350 mA 2N-
Met. Alta Res. Transp. 

Cilíndrico

Sin cable Red eléctrica Vial Amplia Luz de Día Neutra 350mA 13W

530mA 20W

700mA 27W

HIGH EFFICIENCY Sin línea de mando

Autorregulación

ATH 230 VAC CII RF WDL 24 LED (2 mod.) 530 mA 2N+
Met. Alta Res. Transp. 

Cilíndrico con paralumen 

180°

Red eléctrica Vial Frontal Luz de Día Cálida 350mA 25W

530mA 39W

700mA 54W

HIGH BALANCE Con línea de mando

RE 700 mA 1N
Vial Extensiva HIGH FLUX Sin regulación

SRF CAD
Simétrica Vial Frontal Regul. Flujo Cabec.

1..10 V
Protocolo 1..10

DALI
Protocolo DALI

ACABADOS

SS AS
GV,Galvanizado  pintado 
colores Simon Lighting

GV, Galvanizado pintado 
colores carta RAL classic

Fuste Acero Inoxidable Fuste Aluminio Extrusionado Fuste. Ver página 426. Fuste Ver carta RAL

Anillos embellecedores DGCLAS Anillos embellecedores GY9006 Anillos embellecedores GY9006 Anillos embellecedores GY9006

RESTRICCIONES DE CONFIGURACIÓN

Óptica SRF sólo en modelos de 24 LEDs.

 

REFERENCIAS BASE

Punto de luz completo Simon KUMA Istanium® LED, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metracrilato transparente 
cilíndrico. Sin precableado, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC / 50Hz, óptica vial frontal, temperatura 
de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar fuste de acero inoxidable, anillos embellecedores en color 
Simon DGCLAS. Potencia y corriente de alimentación según tabla de configuración.

SS
Acero 

Inoxidable

HIGH FLUX (700 mA)

POTENCIA LEDs / MÓDULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

54 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_54W700IA23_1N__C1SS____ 202-000002009

27 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_27W700IA23_1N__C1SS____ 202-000003009

HIGH BALANCE (530 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

39 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_39W530IA23_1N__C1SS____ 202-000008009

20 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_20W530IA23_1N__C1SS____ 202-000009009

HIGH EFFICIENCY (350 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

25 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_25W350IA23_1N__C1SS____ 202-000016009

13 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_13W350IA23_1N__C1SS____ 202-000017009
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46 SIMON LIGHTING, S.A.

LUMINARIAS LED DECORATIVAS

Punto de luz completo Simon KUMA Istanium® LED, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metracrilato transparente 
cilíndrico. Sin precableado, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC / 50Hz, óptica vial frontal, temperatura 
de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar fuste de Aluminio Extrusionado, anillos embellecedores en 
color GY9006. Potencia y corriente de alimentación según tabla de configuración

  

AS
Acero 

Extursionado

HIGH FLUX (700 mA)

POTENCIA LEDs / MÓDULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

54 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_54W700IA23_1N__C1AS____ 202-000002004

27 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_27W700IA23_1N__C1AS____ 202-000003004

HIGH BALANCE (530 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

39 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_39W530IA23_1N__C1AS____ 202-000008004

20 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_20W530IA23_1N__C1AS____ 202-000009004

HIGH EFFICIENCY (350 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

25 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_25W350IA23_1N__C1AS____ 202-000016004

13 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_13W350IA23_1N__C1AS____ 202-000017004

Punto de luz completo Simon KUMA Istanium® LED, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metracrilato transparente 
cilíndrico. Sin precableado, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC / 50Hz, óptica vial frontal, temperatura 
de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar fuste Galvanizado pintado en color Simon DGCLAS, anillos 
embellecedores en color GY9006. Potencia y corriente de alimentación según tabla de configuración.

  

DGCLAS
Acero 

Galvanizado 
pintado

HIGH FLUX (700 mA)

POTENCIA LEDs / MÓDULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

54 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_54W700IA23_1N__C1DGCLAS 202-000002029

27 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_27W700IA23_1N__C1DGCLAS 202-000003029

HIGH BALANCE (530 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

39 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_39W530IA23_1N__C1DGCLAS 202-000008029

20 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_20W530IA23_1N__C1DGCLAS 202-000009029

HIGH EFFICIENCY (350 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

25 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_25W350IA23_1N__C1DGCLAS 202-000016029

13 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) KUMSPFATC0RF_NDL_13W350IA23_1N__C1DGCLAS 202-000017029

ACCESORIOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Anillo embellecedor para la base del poste Acero Inoxidable 50-88802

Anillo embellecedor para la base del poste Aluminio Extrusionado 50-88803

Anillo embellecedor para la base del poste galvanizado pintado DGCLAS 50-88801

Recambio difusor PMMA ARI T transparente 50-88058

DIFUSORES

DIFUSOR DESCRIPCIÓN DIFUSOR DESCRIPCIÓN

ATC

Difusor totalmente transparente que permite la propagación del flujo 
lumínico en los 360°

ATH

Difusor con paralumen que limita la propagación del flujo lumínico a 180°
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47SIMON LIGHTING, S.A.

LUMINARIAS LED DECORATIVAS

KUMA ISTANIUM® LED

DIMENSIONES FÍSICAS

Fijación suelo Placa con cartelas, pernos: M22x600 mm.
Fijación mural Mediante accesorio con fijación a pared.
Grado IP IP44 Grupo eléctrico

IP54 Grupo óptico (IP66 Módulo óptico)
Grado IK IK10
Superficie al viento  4 m: 0,88 m²
Peso GV  73 kg, AS  38 kg , SS  54 kg

MATERIALES

Fuste Acero galvanizado pintado, acero inoxidable AISI 316 o 
aluminio extrusionado.

Difusor Metacrilato de alta resistencia al impacto transparente 

Cierre Puerta de registro, con llave triangular
Reciclabilidad

DIMENSIONES

ACABADOS

Acero Inoxidable
Fuste
Anillos decorativos

 SS
DGCLAS

Aluminio Extrusionado
Fuste
Anillos decorativos

 AS
GY9006

Acero Galvanizado pintado
Fuste
Anillos decorativos

Colores Simon Lighting (VVer página 426)
GY9006

Acero Galvanizado pintado
Fuste
Anillos decorativos

Otros colores RAL
GY9006

DATOS FOTOMÉTRICOS*

Grupo Óptico: sistema modular con módulos ISTANIUM® LED

Temperatura de color WDL 3000K
NDL 4000K
DL 5000K**

Índice de Reproducción cromática >70
Duración LED (L70B10 a 25 °C) 50.000 h
Flujo luminoso 850 a 5.100 lm
Eficiencia de la luminaria Hasta 130 lm/W
Distribución fotométrica Óptica RW

Óptica RF
Óptica RE
Óptica SRF

FHS Inst.  E2
Módulos Istanium® LED 1 a 2
LEDs 12 a 24
* Depende del modelo
** Bajo demanda

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

(ver detalles en página 410)

RW Vial Amplia RF Vial Frontal

RE Vial Extensiva SRF Simétrica Vial Frontal

  

CERTIFICADOS

Luminaria según: EN-60598-1 y 2-3 / EN-ISO-55015 / EN-61547 / 

EN 61000-3-2 y 3-3 / EN-40

ES 0042 / 1995

Garantía
2 años (extensión de garantía a 5 años para LEDs bajo demanda).

Suministro y embalaje
Suministro de fuste y grupo óptico en bultos separados. 

Modelos SPF se suministra con pernos de anclaje y plantilla.

Mantenimiento
Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo 

flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto 

agresivo ni detergente.

Lubricar las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén 

cuarteadas.

Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles.

Mantener limpia la superficie de radiación térmica para no perder 

flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS*

Potencia
según modelos

12 LED 24 LED

Corriente 
de alimentación

1 mod. 2 mod.

HIGH EFFICENCY 13 W 25 W
HIGH BALANCE 20 W 39 W
HIGH FLUX 27 W 54 W
Temperatura de trabajo -40 °C … +40 °C

Regulación

2N- Sin línea de mando
2N+ Con línea de mando
CAD Regulador de flujo en cabecera
1N (100%) Sin regulación
1 … 10 V**
DALI**
Luminarias alimentadas por la red eléctrica

Tensión de alimentación 220-240 VAC
Frecuencia 50 / 60 Hz
Equipo electrónico Clase II
Protección contra sobre 
tensiones

4 kV / 2 kA

Cos ≥ 0,95
Protección eléctrica de 
la luminaria

Clase I o Clase II

* Depende del modelo
** Bajo demanda

INFORMACIÓN TÉCNICA SIMON KUMA ISTANIUM® LED

M22

L = 600 mm
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Banquette / Banqueta
1,75 m

Harpo models
Modelos Harpo

Chair and bench with wide slats
Silla y banco con listón ancho

Banquette with wide slats
Banqueta con listón ancho

Bench / Banco 
1,75 m

Material / 
Material

Slat Sizes (mm) /
Tamaño listón (mm)

No. of slats / 
Núm. listones

Robinia  
Tropical 
Robinia

35 x 35 12

70

16
16

12

8

6

6

4

35 x 35

35 x 35

35 x 35

90 x 30

90 x 30

90 x 30

90 x 30

Total Weight  (kg) /
Peso Total (kg)

Bench / Banco 
3,00 m

Banquette / Banqueta 
0,60 m

Chair / Silla 
0,60 m

Robinia  
Tropical 
Robinia

Robinia  
Tropical 
Robinia

Robinia  
Tropical 
Robinia

Banquette / Banqueta
3,00 m

90 x 30
6

90 x 30

90 x 30

90 x 30

Robinia  
Tropical 
Robinia

Robinia  
Tropical 
Robinia

35 x 35

90 x 30
90 x 30

35 x 35

90 x 30
90 x 30

6

28
28
26

65

-

15

28
28
25

46
40

-

4

8
4
4

8
4
4

12

6
6

46
46
40

Chair and bench with narrow slats
Silla y banco con listón estrecho

Banquette with narrow slats
Banqueta con listón estrecho

Sizes in cm
Cotas en cm

www.santacole.com

Materials and finishes

Bent and welded steel plate structure with 
anti-rust protection and powder paint finish. 
Seat and back made of European or tropical 
FSC-certified wooden slats, protected with 
one-coat oil and with two sections: narrow 
slat of 35x35 mm or wide slat of 90x30 mm.      
       Fastening screws made of stainless steel.

Installation

The bench is delivered dismantled. It is  
attached to the ground by two anti-rust 
treated steel bolts per leg, which are placed in 
holes that are drilled into the road surface and 
filled with epoxy resin, quick-setting cement 
or similar. Includes assembly instructions. 

Self-tapping inserts into the wooden  
slats make them easy to assemble.

Maintenance

No functional maintenance is required, except 
to preserve the original colour of the wood.

Materiales y acabados

Estructura de pletina de acero doblada  
y soldada con protección antioxidante  
y pintada en polvo. Asiento y respaldo 
formados por listones de madera europea  
o tropical, con certificación FSC protegida  
con aceite monocapa y con dos secciones:  
listón fino de 35 x 35 mm o listón ancho  
de 90 x 30 mm. 

Tornillería de anclaje de los listones  
en acero inoxidable.

Instalación

El banco se entrega desmontado. Se fija al  
pavimento mediante dos pernos de acero por 
pata, tratados con protección antioxidante,  
que se introducen en los orificios previamente 
realizados en el pavimento y rellenados con 
resina epoxi, cemento rápido o similar. Con el 
elemento se adjuntan las instrucciones de  
montaje. 

Los listones de madera incorporan unos 
casquillos metálicos para facilitar el montaje.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional,  
salvo que se desee conservar el color original  
de la madera. 

Slats
Listones

Tropical wood (FSC) / 
Madera tropical (FSC)

Oil / Aceite

European Robinia (FSC) /                 
Robinia Europea (FSC)

Oil / Aceite

Structure
Estructura

Steel / Acero

Painted / Pintado
RAL 9007

Steel / Acero

Painted / Pintado
RAL 7024

FSC Certified wood
Madera con
Certificado FSC



Descripción del producto

Medidas

• Tipo de placa: 
UNE EN 520                                         DF

• Color del cartón (cara vista):              rosa
• Tinta de rotulo                                     roja

Placa de 12,5 mm.: 
• 2500x1200; 2600x1200; 
• 2800x1200; 3000x1200
Placa de 15 mm.
• 2600x1200; 2700x1200; 
• 2800x1200; 3000x1200
Placa de 25 mm.
• 1200x2000

Otras medidas: bajo pedido

Las placas Knauf Cortafuego pueden ser uti-
lizadas en cualquier unidad de obra, en inte-
rior, como aplacado de cierre de los siste-
mas de construcción en seco, donde se
requiera una mayor resistencia al fuego.

Sistemas:
• Techos fijos y suspendidos.
• Recubrimiento interior de buhardillas.
• Tabiques con estructura metálica.
• Tabiques con estructura de madera.
• Trasdosados directos.
• Trasdosados autoportantes.

• Buena cohesión del yeso a altas tempratu-
ras

• Fácil de trabajar.
• No combustible.
• Se puede curvar (placa 12,5)
• Poca retracción e hinchazón con los cam-

bios climáticos.

No es apta para zonas de humdad perma-
nente ni tabiques que tengan conducciones
de líquidos en su interior.

PropiedadesCampo de uso

K711F.es Knauf Cortafuego DF
Placa universal para protección al fuego en sistemas de construcción en seco

Construcción en seco 03/2015

K711F.es

Almacenaje
En sitios secos, en pálets.
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Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden
garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de  nuestros productos.  Los datos técnicos,
físicos  y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son el resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema
integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a
diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran
afectar al sistema. Estas normas de utilización, deben ser tenidas en cuenta por quienes harán uso del mismo.  Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo
de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del
resultado de las consecuencias del mismo.

Placa universal básica para sistemas de construcción en seco

K711F.es Knauf Cortafuego DF

Datos técnicos

� Formato de placas (en mm)

                  Código:  xxxxxxxxxxx

                  Edición: 03/2015

El coste de la llamada es de 0,0887 €/min. durante el primer minuto y 0,0688 €/min. los restantes, llamando desde un teléfono fijo desde España.
Las llamadas desde un movil o internacionales, son las fijadas por el operador.

         Knauf
         Atención al cliente:
         - Tel.: 902 440 460
         - Fax.: 91.766 13 35

                  www.Knauf.es

Placa tipo Cortafuego
DF UNE EN 520

Reacción al fuego UNE EN 13501-1 A2-s1,d0 (B)
Factor de resistencia al vapor de agua µ UNE EN ISO 10456
� Seco 10
� Húmedo 4
Conductividad térmica ʎ W/(m.K) 0,23 UNE EN ISO 10456
Hinchamiento y retracción
� Por c/ 1% de variación de H rel. A:: mm/m 0,005 - 0,008
� Por ºK de variación de temperatura mm/m 0,013 - 0,02
� Absorción de agua (superficial) g/m2 ≤ 180
Densidad kg/m3 ≥ 800
Calor específico J/(kg.ºK) 1000
Dureza superficial (huella) mm < 20
Permeablidad al aire m3/(m2.s.Pa) 1,4 x10-6

Dilatación térmica 1/ºC 5 x10-6

Medidas:
� Espesores. mm 12,5, 15, 25
� Anchura. mm 1200
� Longitudes mm. Varias
Peso:
� Placa de 12,5 mm. kg/m2 ≥ 10
� Placa de 15 mm. kg/m2 ≥ 12
� Placa de 25 mm. kg/m2 ≥ 20,5
Resist. característica a compresión fc,90,K
(de la propia placa) N/mm2 ≥ 5,5 UNE EN 1995-1-1
Módulo medio de elasticidad Emed UNE EN 1995-1-1
(de la propia placa)
� longitudinal: N/mm2 ≥ 2800
� transversal: N/mm2 ≥ 2200
Temperatura máxima de uso ºC ≤ 50 (puntualmente hasta 60)
Carga de rotura a flexión (N) UNE EN 520
Placa tipo 12,5 mm 15 mm 25 mm
� longitudinal: ≥ 550 ≥ 650 ≥ 1800
� transversal: ≥ 210 ≥ 250 ≥ 850
Las placas de Yeso Laminado, al absorber agua, aumentan su peso. Con un aumento del 10% de su
peso, experimentan una pérdida del 70% de su resistencia.
Esta placa no tiene tratamiento hidrófugo. En contacto con el agua, tarda aprox. 2 hs., para llegar a
un aumento de su peso del 10%.

� Tipos de bordes
- Longitudinal: revestido con cartón BA

� Tipos de bordes
- Transversal: sin cartón BC

� Tolerancias
- Ancho +0 / -4 mm
- Longitud +0 / -5 mm
- Espesor:

Placa 12,5 y 15 mm. +0,5 / -0,5 mm
Placa 25 mm. +0,4 / -0,4 mm

- Ortogonalidad ≤2,5 mm / m

� Radios de curvatura mínimo
Placa 12,5 mm.
- Seco r ≥ 2750 mm
- Húmedo: r ≥ 1000 mm

No se recomienda el curvado de placas de
mayor espesor.
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Comportamiento al fuego / Aislamiento acústico

W633a.es Sistema Shaftwall multiple - Tres placas DF

20Maciza-DFH2 S40
Knauf CT 60

40 Montante

3x15

Lana mineralSistema Placa

Clasificación
al fuego

mm

Espesor

kg/m³

sidad
Den-

mm

Tipo de
perfil

Espesor

Aislamiento
Acústico
RA

Número
ensayo

AC3-D2-14-I
50 dBA

(dBA)

Resistencia
al fuego

Número
ensayo

7688/08
EI 120

W634.es Sistema Shaftwall especial - Tres placas DF + Montante 48 mm

W635.es Sistema Shaftwall especial - Tres placas DF + Montante 70 mm

7533/07 Cortafuego DF

CTA 344/11/AER-2
60 dBA

20
Knauf CT 60
Montante

15+2x15Cortafuego DF

(A2 - s1,d0)

(A2 - s1,d0)

+
Montante 48

CTA 319/11/AER-2
68 dBA

20 40
Knauf CT 60

40 Montante

3x15Cortafuego DF
(A2 - s1,d0)

+
Montante 70

Maciza-DFH2

Maciza-DFH2
40 60

ES
T-

00
9R

ES
/09

-1

ES
T-

00
9R

ES
/09

-2

ES
T-

00
9R

ES
/09

-1

ES
T-

00
9R

ES
/09

-2

EI 120

EI 120

W636.es Sistema Shaftwall multiple - Cuatro placas DF

20 40 40

4x15Cortafuego DF
(A2 - s1,d0)

Maciza-DFH2
EI 180

S

8254/10
Knauf CT 60
Montante

(A2 - s1,d0)

(A2 - s1,d0)

(A2 - s1,d0)

(A2 - s1,d0)

W633b.es Sistema Shaftwall multiple - Tres placas DF

20Maciza-DFH2 40
Knauf CT 92

60 Montante

3x15
AC3-D2-14-II
51 dBA

7688/08
EI 120

7533/07 Cortafuego DF
(A2 - s1,d0)

(A2 - s1,d0)

52 dBA
AC3-D2-14-III

S

S

S

40 40
40 40

S

60 cm
Modulación

60 cm
Modulación

60 cm
Modulación

60 cm
Modulación

60 cm
Modulación

W63.es Knauf Sistema Shaftwall
Datos técnicos / Comportamiento al fuego / Aislamiento acústico

2

De acuerdo a la norma UNE EN 81-41-2011 todos los sistemas Knauf Shaftwall cumplen con la exigencia de resistencia mecánica > 300 N distribuidas en una 
superficie de 5 cm², medidas por el lado interior sobre la placa Maciza y por el lado de la cara vista sobre un espesor mínimo de 2 placas tipo: Standard (A), 
Cortafuego (DF) o Diamant (DFH1I).

W633a/b.es Knauf Sistema Shaftwall
Tabique multiple placa Maciza / Triple placa Cortafuego

Alturas máximas

Detalles E 1:5
W633.es-A1

W633.es-VM1

W633.es-VU1

3

Sistema W633.es 105/600 (3x15 DF+CT60+20 DFH2) + LM 40/40
W633.es-VO1 Encuentro con techo Encuentro con muro

Junta horizontal

Encuentro con Forjado

Placa Knauf Maciza DFH2
Lengüeta abierta para fijar la placa

Canal Knauf J (perfil de arranque)

Uniflott

Tornillo Knauf TB
Banda acústica
Canal Knauf J
Tornillo placa-placa

Placas Knauf Cortafuego DF
Lana mineral
Tratamiento de juntas

Placa Knauf Maciza DFH2

Tornillo Knauf TB

W633.es-D1 Encuentro en esquina

Uniflott

Placas Knauf
Cortafuego DF

W633.es-B1 Junta vertical

Montante Knauf CT

Tratamiento de juntas
Tornillo Knauf TB

Placas Knauf Cortafuego DF

Placa Knauf Maciza DFH2

Canal J

Guardavivos

TornilloW633.es-C1 Encuentro en T

Uniflott

Montante CT

Placa Knauf
Maciza DFH2

placa-placa

Placas Knauf
Cortafuego DF

Montante Knauf CT

Uniflott

Canal Knauf J

Lengüeta abierta

Lana mineral

para fijar la placa

Tira de placa 
Maciza de 10 cm.

Placas Knauf
Cortafuego DF

Lana mineral

Canal Knauf J

Pasta de agarre

Tira de placa 
Maciza de 10 cm.

Pasta de agarre

Tira de placa 
Maciza de 10 cm.

60

Perfil Knauf

cm

Modulación

Espesor 0,92 mm

montantes

m

Altura máxima
de tabique

4,60

60 5,80

60 7,30

60
Montante Knauf CT

92
Montante Knauf CT

146
Montante Knauf CT

Montantes Normales N

20
 m

m

20
 m

m



W63.es Knauf Sistema Shaftwall
Secuencia de montaje

Secuencia de montaje

Detalles de la lengüeta de fijación

8

Colocación placa maciza en perfil CT Colocación placas Knauf cortafuego

Lengüeta cerrada Lengüeta abierta

Levantar

Se debe levantar la lengüeta del canal J para fijar correctamente la placa maciza.

Canal Knauf J

Lengüeta

Banda acústica
Masilla intumescente
Canal Knauf J

Montante Knauf CT 60

Canal Knauf J

Canal Knauf J

Fijación del canal J al forjado superior e inferior Montaje de la estructura

Canal Knauf J
(Perfil de arranque)

Detalle B

Masilla intumescente
Banda acústica

Detalle A

Banda acústica
Masilla intumescente

Detalle A
Detalle B

Dorso del canal J

Lengüeta abierta
para fijar la placa

Tipo de tornillos
Espesor de
placa

Tornillos
Autoperforantes

1x15 mm TB 3,5x 25 mm

2x15 mm TB 3,5x 45 mm

3x15 mm TB 3,5x 55 mm

4x15 mm TB 4,2x 70 mmDetalle de lengüeta

Tornillo Knauf TB

Montante Knauf CT

Lana mineral

Canal Knauf J

Placa Knauf Maciza DFH2

Placas Knauf
Cortafuego DF

Esquema de montaje
Montaje de estructura

Sección vertical dintel - Sección a-a

Detalle de paso de puerta de ascensor - Sección c-c

Sección horizontal dintel - Sección b-b

Formación del dintel

Placa Knauf
Maciza DFH2

Canal Knauf J

Placas Knauf
Cortafuego DF

Guardavivos

Lengüeta abierta
para fijar la placa

Lana mineral
Montante
Knauf CT

Tira de placa
Maciza de 10 cm.

Lana mineral

Tratamiento
de juntas

Placas Knauf
Cortafuego DF

Tornillo TB Tornillo
placa-placa

Placa Knauf
Maciza DFH2

Montante Knauf CT
Placas Knauf

Cortafuego DF

Lana mineral

Placa Knauf Maciza DFH2Montante Knauf CT

Tornillo Knauf TB

Paso de puerta
de ascensor

Pasta de agarre

Planta ascensor

Alzado estructura - Paso de puerta ascensor

c c

b b

a

a

1. Cortar las alas del
canal J y doblar 90º.

2. Fijar el trozo del canal J 
al montante CT.

3. Atornillar a ambos montantes 
con tornillos LB 9,5 mm.

4. Introducir la primera
placa Maciza y el

5. Colocar los dos trozos
siguientes de placa Maciza

6. Fijar las placas cortafuego
al otro lado de la estructura.

montante central. a tope y unirlos mediente
una tira de placa de 15 cm.

Canal J, actúa
como dintel

W63.es Knauf Sistema Shaftwall
Paso de puerta de ascensor / Formación del dintel / Detalles

9

Tornillo TB

Placas Knauf
Cortafuego (DF) 15 mm

Montante CT

Placa Knauf
Maciza DFH2

Masilla intumescente
Lana mineral
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W63.es Knauf Sistema Shaftwall
Perfiles / Empalme de montantes

Perfiles
Montante CT

Detalle de empalme del perfil CT y de placa maciza

Canal J

Perfil

J 62

J 94

J 149

70

70

70

62

94

149

25

25

25

0,92

0,92

0,92

C d c´ t

DimensionesPerfil

CT 60

CT 92

CT 146

60

92

146

38

70

124

38

38

38

0,92

0,92

0,92

B b´ a t

Dimensiones

Detalle de junta en sección vertical

Perfil de emplame de montante CT
Montante

CT 60 Canal U 30x30 mm

CT 92 Canal U 48x30 mm

CT 146 Canal U 100x30 mm

Alzado

Perfil

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

Espesor

1200 mm

1200 mm

1200 mm

Longitud Sección empalme Empalme  montante CT

Nota

maciza
placa
Empalme

montantes
Empalme
Detalle A

con tornillos LB 3,5x9,5 mm, cada 200 mm.

ser coincidente.

Detalle A

Perfil de arranque

30
00

20
00

10
00

18
00

20
00

10
00

12
00

60
0

60
0

80
0

Tornillos TB

Uniflott

Placa Knauf
Maciza DFH2

Masilla intumescente

Uniflott

Tornillo placa-placa

Tira de Placa 
Maciza de 15 cm.

Canal Knauf J
Levantar la lengüeta

para fijar la placa

Placas Knauf
Cortafuego (DF) 15 mm

Montante Knauf 
CT 60 mm

15
0 m

m

C

d

c´

t

B
b´

a

t

Trasdosados independientes hasta EI 180 
PROMATECT®-100X

SOLUCION TECNICA 100X-1

Datos Técnicos

1. Placas PROMATECT®-100X, según
resistencia deseada (ver Tabla 2)

2. Canales perimetrales Tipo U de chapa de 
chapa galvanizada de 0,6 mm de tipo 
50/40 o 75/40 

3. Montantes verticales de soporte Tipo C 
de chapa galvanizada de 0,6 mm de 50/50 
ó 75/40

4. Sellados de paso de instalaciones 
(opcional)

5. Tapa de registro (opcional) 555 x555 mm
6. Tornillos de fijación de las placas 

autoperforante, con recubrimiento 
fosfatante. Ver Tabla 2 para los distintos
tipos

7. Fijación expansiva M10 cada 500 mm para 
fijar los canales perimetrales a  paredes 
techos y suelos. 

8. Tratamiento de juntas con pasta de 
juntas + cinta

9. Tratamiento de cabezas de tornillos con
pasta de juntas

NORMA DE ENSAYO: 1364-1

DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN 

TABLA 2: COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS 

Descripción:
Sistemas de trasdosado independiente para
cerramientos sencillos con alta resistencia al
fuego. Ensayados con Norma EN 1364-1 (Ver nº
de ensayo en Tabla 1).

Condiciones de uso:
No aptos para soportar cargas.
Altura permitida hasta 4 m. Para alturas
mayores, consultar.
Se permite longitud ilimitada.
Aplicación en interiores o en semiexposición
(Clase Y).

El sistema está ensayado para incluir:
Sellados de pasos de tuberías combustibles
Sistemas eléctricos (enchufes, apliques,
interruptores, etc.)
Tapas de registro de hasta 555 x 555 mm

TABLA 1: SISTEMAS Y DOCUMENTOS DE ENSAYO

Placas PROMATECT®-100X Nº de informe Clasificación
2x12 IG 374579-4061FR EI 60

2x20 IG 355075-3945FR EI 120

3X20 IG 374622-4063FR EI 180

Resistencia Placas 
100X

Canales 
perimetrales 

Fijaciones canales 
(distancia)

Montantes 
(distancia entre 

ellos)

Tornillos fijación primera 
placa (distancia)

Tornillos fijación segunda 
placa (distancia)

Tornillos fijación tercera placa 
(distancia) Juntas

EI 60 2x12 U 75/40 (1) M10 (500 mm) C 75/50(1) (600 mm) 25 x 3,5 (500 mm) 35 x 3,5 (250 mm) N/A Pasta + cinta

EI 120 2x20 U 50/40 Clavos(2) (500 mm) C 50/50 (600 mm) 35 x 3,5 (500 mm) 55 x 3,5 (250 mm) N/A Pasta + cinta

EI 180 3x20 U 50/40 M10 (500 mm) C 50/50 (600 mm) 35 x 3,5 (500 mm) 55 x 3,5 (500 mm) 80 x 4,2 (250 mm) Pasta + cinta

Notas:
(1) Los ensayos más resistentes tienen canales y montantes de 50 por lo que también pueden ponerse éstos para este sistema
(2) Pueden usarse también las M10

Unión con pared o forjado

Sistema con 3 placas (EI 180)

Sistema con 2 placas (EI 60 y 120)



At. Client
t 902 36 22 61
f 902 36 22 64

At. Client
t 902 36 22 61
f 902 36 22 64
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Reference Version Power Equivalent CCT Weight

cm W W lm lm/W K Kg

DL14CW6 Ø18cm 14 2 x 18 1100 79 5000 0,4

DL14NW6 Ø18cm 14 2 x 18 1050 75 4000 0,4

DL14WW6 Ø18cm 14 2 x 18 1000 71 3000 0,4

Downlight / 18cm 14W

CRI
>80

IP
20 101º

PF
>0,9

100 V
240 V
AC  A+

Reference Version Power Equivalent CCT Weight

cm W W lm lm/W K Kg

DLE25CW8D Ø22cm 25 2 x 26 2100 84 5000 0,8

DLE25NW8D Ø22cm 25 2 x 26 2050 82 4000 0,8

DLE25WW8D Ø22cm 25 2 x 26 2000 80 3000 0,8

Downlight / 22cm 25W

CRI
>80

IP
44  90º

PF
>0,9

100 V
240 V
AC  A+

DOWNLIGHTS

129mm 177mm

74m
m

220mm190mm

81m
m

1-10V

The reported luminous flux is the
flux emitted by the light source with
a tolerance of ± 10% compared to
the indicated value. The W tot
column indicates the total wattage
absorbed by the system without
exceeding 10% of the indicated

Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. 05/08/2020 PAG  1 - ESL

747 - Oblò 2.0

Oblò 2.0 representa la evolución de un producto histórico de Disano, renovado
en diseño y tecnología, para asegurar la reducción drástica de los consumos
de energía y la elevada calidad de la luz Led.
Oblò 2.0 es una familia completa de luminarias, resistentes y fiables, que se
aplican en paredes exteriores o interiores, con un cuerpo en policarbonato
autoextinguible, grado de protección IP 65 y doble aislamiento.
La familia de las Oblò incluye luminarias de varios tamaños y con diversas
potencias, para poder elegir la solución más adecuada para cada necesidad.
La luz Led de alta calidad, con temperaturas de color de 3000 y 4000 K y una
alta reproducción cromática (CRI 83), es siempre una garantía de una
iluminación eficaz, agradable y segura.
El uso racional de la luz se ve incrementado aún más gracias al sensor de
presencia que hace funcionar la luminaria sólo cuando se necesita la luz, lo
que fomenta el ya considerable ahorro de energía.
Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible.  Diffusor: de
policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible.  LED: Factor
de potencia >0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 33.000h (L80B20).
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.   

Download

DXF 2D
- 747n.dxf

Montaggi
- oblò 12-18.pdf

BIM
- 747 - Oblò 2.0 - 20200623.zip

Code Gear Kg Lumen Output-K-CRI WTot Colour
112636-00 CLD CELL  0,78 LED-1930lm-4000K-CRI 83 18 W BIANCO
112636-19 CLD CELL  0,82 LED-1930lm-4000K-CRI 83 18 W BIANCO
112636-39 CLD CELL  0,78 LED-1774lm-3000K-CRI 83 18 W BIANCO

112636-1928 CLD CELL  0,82 LED-1774lm-3000K-CRI 83 18 W BIANCO
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Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800 21-01-2021LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
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FIL + LED OPAL REC 3900 NW WH.

Descripción:
Luminaria para empotrar modelo FIL + LED OPAL REC 3900 NW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión 
de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con 
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. 
Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.743 x 89 x 70 mm Peso: 4.271 g

IEE : A++

4740700

Instalación: Empotrado

1.755 x 78 x 85 mmMedidas empotramiento:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 4000

80IRC:

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentación:

Equipo: Electrónico

Flujo de salida: 3.215 lm

Plum: 29.7W

Eficacia: 108,3 lm/w

MID POWER PHILIPSFuente de Luz:

50.000 L80 B10Horas de vida led:

25WPled:

Opciones Personalizables:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

FIL + LED OPAL REC 3900 NW WH.4740700
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AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH.

Descripción:
Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 700MM 
2600 NW WH. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate y difusor de 
policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo 
electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 700 x 75 x 108 mm Peso: 1.656 g

IEE : A++

8841200

Instalación: Aplique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 4000

80IRC:

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentación:

Equipo: Electrónico

Flujo de salida: 2.030 lm

Plum: 18.8W

Eficacia: 108 lm/w

MID POWER TRIDONICFuente de Luz:

50.000 L80 B10Horas de vida led:

16WPled:

Opciones Personalizables:

AMBIENT

Ficha técnica de producto
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información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH.8841200



Airlan Cataluña Referencia Obra Residència Guinardó
Nº Oferta  20/02.P.0629
Referencia AHU CL-AP plTeléfono
PosiciónE-mail
Fecha 5/5/2021
Responsable

Cliente: P. G. I. Nº Matrícula AHU
ATTn: Nombre / Versión Software AHEAD / 01.06.17

Modelo Caudal [m³/h] Velocidad [m/s] Potencia del SFPe (Ws/m3)

FMA-HP 041 2.925 150 1,30 2,4 X 1 1.083
FMA-HP 041 3.285 150 1,46 2,5 X 1 873

- - -

AE AL 06 N 1145 C 1 AE SC 00BS110

TAE

EHA

PBN
480x656

GR31I-ZID.DC.CR  116889/A01-3/400/50
PBN

582x545

GR35I-ZID.DC.CR  116892/A01-3/400/50
PBN

480x545
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Clasificación S/Criterios Eurovent Fin

Resistencia mecánica D1(M) Ejecución Carpintería interior Acero zincado
Fugas (-400Pa) L1 Espesor del pa 45,0 Interior Panel Acero zincado
Fugas (+700Pa) Aislamiento Poliuretano 45 kg/mExterior Panel Acero Galvanizado PrepintadoL1
Bypass Filtros F9 Perfiles Alumínio Suelo AHU Acero zincado
Transmitancia térmicaT2
Puente Térmico TB2

Módulo Nº Anchura Altura Longitud Peso Niveles Acústicos 2 (m)

L1 1.261 656 2.806 303 Potencia Sonora Lw dB(A) Presión Sonora Lp dB(A)
L2 1.261 1.312 1.300 293 Impulsión Extracción Impulsión Extracción
L3 1.261 656 2.726 313

Aspiración 69,3 43,4 55,3 29,4
Impulsión 47,6 75,1 33,6 61,1
Transmitido 64,3 61,2 50,3 47,2

DP Disp. [Pa]

Impulsión
Extracción

Temperatura Diseño Exterior 0,00 % Recirculación Densidad del Aire 1,2
Etiquetado energético para condiciones secas NRVU-BVU

Características de la Envolvente

AHU Interior
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Nº Oferta 20/02.P.0629 Página 2 / 7
Referencia AHU CL-AP pl Fecha 5/5/2021
Posición Versión AHEAD / 01.06.17
Modelo IMP FMA-HP 041 Modelo RET FMA-HP 041

Recuperador Placas + Filtro 1.300,0 m 349 Pa 293,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L2

AE AL 06 N 1145 C 1 AE SC 00BS11 EN Class H1 EN 13053 A1 / EN 308

Modo Calor Potencia Recuperada 14,7(Condiciones Humedas)
Potencia Absorbida Air 0,6

Impulsión [m³/h] 2.925 DP [Pa] 203 Indice de potencia 25,8
Tª IN [°C] 0,0 Hr IN [%] 80,0
Tª OUT [°C] 17,5 Hr OUT [%] 24,0

t °C
4035302520151050-5-10-15-20

t °C

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Eficacia [%] 83,5 Potencia Recup. [kW] 17,2

Extracción [m³/h] 3.285 DP [Pa] 273
Tª IN [°C] 21,0 Hr IN [%] 50,0
Tª OUT [°C] 8,6 Hr OUT [%] 93,0

Modo Frío (Condiciones Humedas)

Impulsión [m³/h] 2.925 DP [Pa] 221
Tª IN [°C] 31,0 Hr IN [%] 68,0
Tª OUT [°C] 25,6 Hr OUT [%] 93,0

Eficacia [%] 70,5 Potencia Recup. [kW] 5,43 Material de las placas Alumínio
Extracción [m³/h] 3.285 DP [Pa] 270 Compuerta Recirculación Compuerta Bypas
Tª IN [°C] 24,0 Hr IN [%] 50,0 Compuerta Antihielo No
Tª OUT [°C] 28,9 Hr OUT [%] 37,0 Bypass No

Rendimiento de tempe 75,1
Rendimiento Energétic 72,2
EN Class H1

Filtro de placas / Z-Z
Velocidad 1,52 Clase Eficiencia Filtr N/A
Tipo ePM10 70%Mini96M-M6 Saco largo [mm] 98,0
Clase ePM10 70 Superfície del filtro [m2] 20,5
DP inicial [Pa] 53 Nº Celdas x Tamaño [mm]
DP Final recomendada [Pa] 200 1 x 492,0 x 592,0
Caudal [m³/h] 2.925 1 x 492,0 x 492,0
Material celdas Filtrantes Microfibra de

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 656,0

Compuerta: Dimensiones [mm] 1.150,0 x 510,0 x 125,0

Accionamiento: estándar Caudal [m³/h] 2.925 Marco Alumínio
Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,39 Lamas Alumínio
Par [Nm] 4,3 DP [Pa] 1 Tipo AL 125

Compuerta: Dimensiones [mm] 1.150,0 x 510,0 x 125,0

Accionamiento: estándar Caudal [m³/h] 2.925 Marco Alumínio
Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,39 Lamas Alumínio
Par [Nm] 4,3 DP [Pa] 1 Tipo AL 125

Compuerta Bypas Marco Alumínio
Anchura [mm] 965,0+80,0 Lamas Alumínio
Altura [mm] 540,0 Engrenagen PVC (ABS)
Tipo AL 125 Accionamiento: Actuador Manual
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Referencia AHU CL-AP pl Fecha 5/5/2021
Posición Versión AHEAD / 01.06.17
Modelo IMP FMA-HP 041 Modelo RET FMA-HP 041

Plug fan 810,0 mm Pa 102,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Ventilador GR31I-ZID.DC.CR  116889/A01-3 Motor ECblue-IE5-50-75-0-2.4
Caudal Impulsión [m³/h] 2.925 Protección IP55
DP Disponible [Pa] 150 Rendimiento clase IE IE5
DP Dinámica Pa 18 Potencia nominal  [kW] 2,400
DP Total [Pa] 741 Velocidad +-2 % [RPM] 3.700

Intensidad +-5% [A] 3,6
67 Alimentación 3x400 / 50

rpm 2.614 7,10
Nivel Potencia Sonora [dBA] 78,7
Factor de seguridad 29

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma
Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aspiración 64,0 63,0 71,0 68,0 62,0 60,0 57,0 55,0
Salida 66,0 67,0 76,0 73,0 73,0 73,0 69,0 67,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 0,90
Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 582,0 x 545,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 280,0 x 280,0 / L

Iluminación Tipo de lámpara Oval Datos nominales 230 V 60 W A IP44

Interruptor SW44 Datos nominales 230 V 200 W 16,00 A IP55
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Referencia AHU CL-AP pl Fecha 5/5/2021
Posición Versión AHEAD / 01.06.17
Modelo IMP FMA-HP 041 Modelo RET FMA-HP 041

Filtro 960,0 mm 203 Pa 89,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Filtro bolsa
Velocidad 2,79
Tipo ePM1 70%Rig300+M-F8 Clase Eficiencia Filtro A
Clase ePM1 70% Saco largo [mm] 292,0
DP inicial [Pa] 105 Superfície del filtro [m2] 13,5
DP Final recomendada [Pa] 300 NºCeldas x Tamaño x Nº Cart
Caudal [m³/h] 2.925 1 x 492,0x 592,0 x
Material celdas Filtrantes Microfibra de vidrio
Eficacia Mínima [%] 95

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 545,0

Iluminación Tipo de lámpara Oval Datos nominales 230 V 60 W A IP44

Interruptor SW44 Datos nominales 230 V 200 W 16,00 A IP55

Silenciador 955,5 mm 20 Pa 122,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Código Bafles AI-FB+V300-3
Caudal Impulsión [m³/h] 2.925
Longitud Bafles [mm] 750,0
Espesor Bafles [mm] 300,0
Separación Bafles [mm] 83,3
Nº Bafles 3
Ruido Flujo Aire 28,0

Abatimiento Acústico
Fqr [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Abs [dB] 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0 19,0

Características Constructivas

Material de la base divisori Acero zincado
Perfil de entrada No
Perfil de salida No

Tamaño / Posición Toma de Aire: 1.150,0 x 545,0 / E
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Referencia AHU CL-AP pl Fecha 5/5/2021
Posición Versión AHEAD / 01.06.17
Modelo IMP FMA-HP 041 Modelo RET FMA-HP 041

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LW A entrada
LW A salida Lp Transmitido
Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[d
B

]

90
80

70

60

50

40

30
20

10

0

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 64,0 63,0 71,0 68,0 62,0 60,0 57,0 55,0 69,3
Salida 62,0 56,0 52,0 38,3 24,5 38,5 37,5 35,5 47,6
Transmitido 60,0 56,0 64,0 60,0 60,0 58,0 36,0 29,0 64,3

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]

Aspiración 50,0 49,0 57,0 54,0 48,0 46,0 43,0 41,0 55,3
Salida 48,0 42,0 38,0 24,3 24,5 23,5 21,5 33,610,5
Transmitido 46,0 42,0 50,0 46,0 46,0 44,0 22,0 15,0 50,3

Silenciador 955,5 mm 26 Pa 111,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Código Bafles AI-FB+V300-3
Caudal Impulsión [m³/h] 3.285
Longitud Bafles [mm] 750,0
Espesor Bafles [mm] 300,0
Separación Bafles [mm] 83,3
Nº Bafles 3
Ruido Flujo Aire 31,0

Abatimiento Acústico
Fqr [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Abs [dB] 4,0 10,0 20,0 29,0 45,0 27,0 23,0 19,0

Características Constructivas

Material de la base divisori Acero zincado
Perfil de entrada No
Perfil de salida No

Tamaño / Posición Toma de Aire: 1.150,0 x 545,0 / E

Filtro 320,0 mm 130 Pa 45,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1
Filtro de placas / Z-Z
Velocidad 1,71 Clase Eficiencia Filtr N/A
Tipo ePM10 70%Mini96M-M6 Saco largo [mm] 98,0
Clase ePM10 70 Superfície del filtro [m2] 20,5
DP inicial [Pa] 59 Nº Celdas x Tamaño [mm]
DP Final recomendada [Pa] 200 1 x 492,0 x 592,0
Caudal [m³/h] 3.285 1 x 492,0 x 492,0
Material celdas Filtrantes Microfibra de

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 280,0 x 545,0
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Referencia AHU CL-AP pl Fecha 5/5/2021
Posición Versión AHEAD / 01.06.17
Modelo IMP FMA-HP 041 Modelo RET FMA-HP 041

Módulo Vacío 840,0 mm Pa 59,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 800,0 x 545,0

ELP - Panel eléctrico
?
Dimensión [mm] 880 x 545 x 175 Tensión [V] ? / ? / ?
Protección [kW] ?

?Frecuencia de 

Plug fan 690,0 mm Pa 88,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Ventilador GR35I-ZID.DC.CR  116892/A01-3 Motor ECblue-IE5-50-85-0-2.5
Caudal Impulsión [m³/h] 3.285 Protección IP55
DP Disponible [Pa] 150 Rendimiento clase IE IE5
DP Dinámica Pa 14 Potencia nominal  [kW] 2,500
DP Total [Pa] 605 Velocidad +-2 % [RPM] 2.500

Intensidad +-5% [A] 3,8
68,4 Alimentación 3x400 / 50

rpm 2.086 6,70
Nivel Potencia Sonora [dBA] 75,2
Factor de seguridad 33

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma
Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aspiración 62,0 70,0 65,0 65,0 62,0 58,0 56,0 53,0
Salida 65,0 75,0 71,0 70,0 71,0 68,0 64,0 61,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 0,81
Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 545,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 365,0 x 365,0 / L

Iluminación Tipo de lámpara Oval Datos nominales 230 V 60 W A IP44

Interruptor SW44 Datos nominales 230 V 200 W 16,00 A IP55
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Nº Oferta 20/02.P.0629 Página 7 / 7
Referencia AHU CL-AP pl Fecha 5/5/2021
Posición Versión AHEAD / 01.06.17
Modelo IMP FMA-HP 041 Modelo RET FMA-HP 041

Recuperador Placas + Filtro 1.300,0 m 349 Pa 293,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L2

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LW A entrada
LW A salida Lp Transmitido
Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 57,1 57,1 43,4 35,2 25,2 29,6 30,3 29,2 43,4
Salida 65,0 75,0 71,0 70,0 71,0 68,0 64,0 61,0 75,1
Transmitido 59,0 64,0 59,0 57,0 58,0 53,0 31,0 23,0 61,2

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]
Aspiración 43,1 43,1 29,4 21,2 11,2 15,6 16,3 15,2 29,4
Salida 51,0 61,0 57,0 56,0 54,0 50,0 47,0 61,157,0
Transmitido 45,0 50,0 45,0 43,0 44,0 39,0 17,0 9,0 47,2

Se Zócalo BASH1201
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456576SCO2698V0  - CAD-COMPACT 1300 ECOWATT

Recuperadores de calor, con intercambiador de calor de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 88%) certificado por EUROVENT, montados en una 
envolvente de acero galvanizado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (A1/M0) de lana mineral de 25 mm de espesor en los modelos 500 
a 1800 y 30 mm en el modelo 3200. Bocas de entrada y salida circulares con junta en modelos 500 a 1800 y rectangulares en modelo 3200, versiones para instalación 
horizontal.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior.
A p l i cac i on e s
Renovación ambiental en locales comerciales, oficinas, hostelería, edificios públicos, escuelas.
La gama CAD-COMPACT no está disponible con baterías adicionales de postcalentamiento integradas en el equipo, si bien es posible añadirlas como accesorios.
Ve n t i l adore s
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. Motores EC de alimentación monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, Clase B.
Fi l t ros
- F7: Filtros F7 (ePM1 70%) de baja pérdida para la aportación de aire.
- M5: Filtros M5 (ePM10 50%) para la extracción de aire.
- Posibilidad de montar un segundo filtro en el interior del equipo (suministrado como accesorio).
C on t ro l
VE RSIÓN E C OWA T T :Sin control integrado. Las unidades se suministran con el precableado de componentes al armario eléctrico (ventiladores, by-pass, presostatos 
filtros, y sondas de temperatura).
VE RSIÓN BASICincluye: un control de funcionamiento integral, ubicado en el interior del armario eléctrico y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, 
detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.). Incluye terminal de mando para el control remoto (cableado).
Permite el control manual o automático de los ventiladores.
El control BASIC permite dos posibles modos automáticos de control de los ventiladores:
VAV- VOLU ME N DE AIRE VARIABLE
La velocidad de los ventiladores puede ser ajustada mediante una señal analógica 0-10V procedente del mando remoto incluido o de un sensor de CO2 (accesorio).
C OP  - PRE SIÓN C ONST A NT E  (solamente disponible ví a Modbu s)
Idóneo para sistemas multizona, la velocidad de los ventiladores es regulada para mantener una presión constante en la red de conductos. Es necesario un sensor de 
presión TDP-D, (accesorio). Esta funcionalidad no puede ser activada desde el mando remoto suministrado con la unidad.
Otros datos
Alimentación eléctrica monofásica 230V 50-60Hz. Caudales nominales de 420 a 2.850 m3/h con 200Pa de presión disponible.
Todos los modelos y versiones incluyen by-pass interno.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 1020 m³/h 1020 m³/h

Presión estática 105 Pa 105 Pa

Frequency 50/60 Hz

Densidad 1,204 Kg / m³

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 1025 m³/h 1024 m³/h

Presión estática 106 Pa 106 Pa

Temperatura impulsión 14,4 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 230 V 230 V

Velocidad Rotación 2380 rpm 2366 rpm

Tensión control 7,4 V 7,3 V

Potencia absorbida 0,22 kW 0,22 kW

Intensidad absorbida 1,68 A 1,68 A

SFP 1 W/l/s 1 W/l/s

Índice de protección eléctrica IP44 IP44

Intercambiador de calor
Impulsión Retorno

General
Tipo de intercambiador de calor intercambiador de placa

Invierno - Entrada de aire
Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire
Temperatura del aire 14,4 °C -1,2 °C

Humedad relativa del aire 13 % 99 %

Pérdida de carga del aire 117 Pa 100 Pa

Potencia transferida 9 kW

Condensación 3 l/h

Eficiencia húmeda 81,3 %

Eficiencia seca 75,8 %

Verano - Entrada de aire
Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire
Temperatura del aire 20,4 °C 21,6 °C

Humedad relativa del aire 66 % 36 %

Pérdida de carga del aire 99 Pa 100 Pa

Potencia transferida 0,55 kW

Eficiencia húmeda 80,3 %

Eficiencia seca 80,5 %

S&P Sistemas de Ventilación, S.L.U / 08150 Parets del Vallès, Barcelona, ??España / Teléfono 93.571.93.00 Fax 93.571.93.01 /e-mail: consultas@solerpalau.com

5/5/2021 12:34:36 - EasyVent v.22/4/2021 Rev.20438 | Id de selección dd45eba5-0ec6-45c5-a4a5-71931f305bd3

1/4

CCAD COMPACT ECOWATT
SP456576SCO2698V0  - CAD-COMPACT 1300 ECOWATT

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración EN 779 F7 M5

Alto 315 mm 315 mm

Ancho 580 mm 580 mm

Espesor 48 mm 48 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 29 Pa 25 Pa

Pérdida de carga a media vida 139 Pa 137 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 1,6 m/s 1,6 m/s

Resumen unidad
Tensión 1-230V-50Hz V

Frecuencia 50/60 Hz

Intensidad Máx. Absorbida 3,36 A

Pot. Máx. 0,44 kW

SFP EN 13779 1,53 W/l/s

AltaTension 230 V
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456576SCO2698V0  - CAD-COMPACT 1300 ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456580SCO2698V0  - CAD-COMPACT 500 ECOWATT

Recuperadores de calor, con intercambiador de calor de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 88%) certificado por EUROVENT, montados en una 
envolvente de acero galvanizado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (A1/M0) de lana mineral de 25 mm de espesor en los modelos 500 
a 1800 y 30 mm en el modelo 3200. Bocas de entrada y salida circulares con junta en modelos 500 a 1800 y rectangulares en modelo 3200, versiones para instalación 
horizontal.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior.
A p l i cac i on e s
Renovación ambiental en locales comerciales, oficinas, hostelería, edificios públicos, escuelas.
La gama CAD-COMPACT no está disponible con baterías adicionales de postcalentamiento integradas en el equipo, si bien es posible añadirlas como accesorios.
Ve n t i l adore s
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. Motores EC de alimentación monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, Clase B.
Fi l t ros
- F7: Filtros F7 (ePM1 70%) de baja pérdida para la aportación de aire.
- M5: Filtros M5 (ePM10 50%) para la extracción de aire.
- Posibilidad de montar un segundo filtro en el interior del equipo (suministrado como accesorio).
C on t ro l
VE RSIÓN E C OWA T T :Sin control integrado. Las unidades se suministran con el precableado de componentes al armario eléctrico (ventiladores, by-pass, presostatos 
filtros, y sondas de temperatura).
VE RSIÓN BASICincluye: un control de funcionamiento integral, ubicado en el interior del armario eléctrico y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, 
detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.). Incluye terminal de mando para el control remoto (cableado).
Permite el control manual o automático de los ventiladores.
El control BASIC permite dos posibles modos automáticos de control de los ventiladores:
VAV- VOLU ME N DE AIRE VARIABLE
La velocidad de los ventiladores puede ser ajustada mediante una señal analógica 0-10V procedente del mando remoto incluido o de un sensor de CO2 (accesorio).
C OP  - PRE SIÓN C ONST A NT E  (solamente disponible ví a Modbu s)
Idóneo para sistemas multizona, la velocidad de los ventiladores es regulada para mantener una presión constante en la red de conductos. Es necesario un sensor de 
presión TDP-D, (accesorio). Esta funcionalidad no puede ser activada desde el mando remoto suministrado con la unidad.
Otros datos
Alimentación eléctrica monofásica 230V 50-60Hz. Caudales nominales de 420 a 2.850 m3/h con 200Pa de presión disponible.
Todos los modelos y versiones incluyen by-pass interno.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 270 m³/h 270 m³/h

Presión estática 105 Pa 105 Pa

Frequency 50/60 Hz

Densidad 1,204 Kg / m³

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 271 m³/h 272 m³/h

Presión estática 106 Pa 106 Pa

Temperatura impulsión 14,6 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 230 V 230 V

Velocidad Rotación 2734 rpm 2716 rpm

Tensión control 6,8 V 6,8 V

Potencia absorbida 0,06 kW 0,06 kW

Intensidad absorbida 1,02 A 1,02 A

SFP 1 W/l/s 1 W/l/s

Índice de protección eléctrica IP44 IP44

Intercambiador de calor
Impulsión Retorno

General
Tipo de intercambiador de calor intercambiador de placa

Invierno - Entrada de aire
Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire
Temperatura del aire 14,6 °C -1,3 °C

Humedad relativa del aire 13 % 99 %

Pérdida de carga del aire 70 Pa 60 Pa

Potencia transferida 2 kW

Condensación 1 l/h

Eficiencia húmeda 81,9 %

Eficiencia seca 77,6 %

Verano - Entrada de aire
Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire
Temperatura del aire 20,4 °C 21,6 °C

Humedad relativa del aire 66 % 36 %

Pérdida de carga del aire 59 Pa 60 Pa

Potencia transferida 0,15 kW

Eficiencia húmeda 82,3 %

Eficiencia seca 82,6 %
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456580SCO2698V0  - CAD-COMPACT 500 ECOWATT

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración EN 779 F7 M5

Alto 226 mm 226 mm

Ancho 319 mm 319 mm

Espesor 48 mm 48 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 22 Pa 18 Pa

Pérdida de carga a media vida 136 Pa 134 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 1 m/s 1 m/s

Resumen unidad
Tensión 1-230V-50Hz V

Frecuencia 50/60 Hz

Intensidad Máx. Absorbida 2,04 A

Pot. Máx. 0,12 kW

SFP EN 13779 1,6 W/l/s

AltaTension 230 V
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456580SCO2698V0  - CAD-COMPACT 500 ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456580SCO2698V0  - CAD-COMPACT 500 ECOWATT

Recuperadores de calor, con intercambiador de calor de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 88%) certificado por EUROVENT, montados en una 
envolvente de acero galvanizado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (A1/M0) de lana mineral de 25 mm de espesor en los modelos 500 
a 1800 y 30 mm en el modelo 3200. Bocas de entrada y salida circulares con junta en modelos 500 a 1800 y rectangulares en modelo 3200, versiones para instalación 
horizontal.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior.
A p l i cac i on e s
Renovación ambiental en locales comerciales, oficinas, hostelería, edificios públicos, escuelas.
La gama CAD-COMPACT no está disponible con baterías adicionales de postcalentamiento integradas en el equipo, si bien es posible añadirlas como accesorios.
Ve n t i l adore s
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. Motores EC de alimentación monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, Clase B.
Fi l t ros
- F7: Filtros F7 (ePM1 70%) de baja pérdida para la aportación de aire.
- M5: Filtros M5 (ePM10 50%) para la extracción de aire.
- Posibilidad de montar un segundo filtro en el interior del equipo (suministrado como accesorio).
C on t ro l
VE RSIÓN E C OWA T T :Sin control integrado. Las unidades se suministran con el precableado de componentes al armario eléctrico (ventiladores, by-pass, presostatos 
filtros, y sondas de temperatura).
VE RSIÓN BASICincluye: un control de funcionamiento integral, ubicado en el interior del armario eléctrico y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, 
detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.). Incluye terminal de mando para el control remoto (cableado).
Permite el control manual o automático de los ventiladores.
El control BASIC permite dos posibles modos automáticos de control de los ventiladores:
VAV- VOLU ME N DE AIRE VARIABLE
La velocidad de los ventiladores puede ser ajustada mediante una señal analógica 0-10V procedente del mando remoto incluido o de un sensor de CO2 (accesorio).
C OP  - PRE SIÓN C ONST A NT E  (solamente disponible ví a Modbu s)
Idóneo para sistemas multizona, la velocidad de los ventiladores es regulada para mantener una presión constante en la red de conductos. Es necesario un sensor de 
presión TDP-D, (accesorio). Esta funcionalidad no puede ser activada desde el mando remoto suministrado con la unidad.
Otros datos
Alimentación eléctrica monofásica 230V 50-60Hz. Caudales nominales de 420 a 2.850 m3/h con 200Pa de presión disponible.
Todos los modelos y versiones incluyen by-pass interno.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 360 m³/h 360 m³/h

Presión estática 105 Pa 105 Pa

Frequency 50/60 Hz

Densidad 1,204 Kg / m³

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 362 m³/h 361 m³/h

Presión estática 106 Pa 105 Pa

Temperatura impulsión 14,2 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 230 V 230 V

Velocidad Rotación 3245 rpm 3232 rpm

Tensión control 8,3 V 8,2 V

Potencia absorbida 0,1 kW 0,09 kW

Intensidad absorbida 1,02 A 1,02 A

SFP 1 W/l/s 1 W/l/s

Índice de protección eléctrica IP44 IP44

Intercambiador de calor
Impulsión Retorno

General
Tipo de intercambiador de calor intercambiador de placa

Invierno - Entrada de aire
Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire
Temperatura del aire 14,2 °C -1,1 °C

Humedad relativa del aire 13 % 99 %

Pérdida de carga del aire 105 Pa 90 Pa

Potencia transferida 3 kW

Condensación 1 l/h

Eficiencia húmeda 80,8 %

Eficiencia seca 76,4 %

Verano - Entrada de aire
Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire
Temperatura del aire 20,4 °C 21,6 °C

Humedad relativa del aire 66 % 36 %

Pérdida de carga del aire 89 Pa 90 Pa

Potencia transferida 0,19 kW

Eficiencia húmeda 80,9 %

Eficiencia seca 81,1 %
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456580SCO2698V0  - CAD-COMPACT 500 ECOWATT

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración EN 779 F7 M5

Alto 226 mm 226 mm

Ancho 319 mm 319 mm

Espesor 48 mm 48 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 27 Pa 23 Pa

Pérdida de carga a media vida 138 Pa 136 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 1,4 m/s 1,4 m/s

Resumen unidad
Tensión 1-230V-50Hz V

Frecuencia 50/60 Hz

Intensidad Máx. Absorbida 2,04 A

Pot. Máx. 0,19 kW

SFP EN 13779 1,88 W/l/s

AltaTension 230 V
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456580SCO2698V0  - CAD-COMPACT 500 ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456581SCO2698V0  - CAD-COMPACT 900 ECOWATT

Recuperadores de calor, con intercambiador de calor de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 88%) certificado por EUROVENT, montados en una 
envolvente de acero galvanizado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (A1/M0) de lana mineral de 25 mm de espesor en los modelos 500 
a 1800 y 30 mm en el modelo 3200. Bocas de entrada y salida circulares con junta en modelos 500 a 1800 y rectangulares en modelo 3200, versiones para instalación 
horizontal.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior.
A p l i cac i on e s
Renovación ambiental en locales comerciales, oficinas, hostelería, edificios públicos, escuelas.
La gama CAD-COMPACT no está disponible con baterías adicionales de postcalentamiento integradas en el equipo, si bien es posible añadirlas como accesorios.
Ve n t i l adore s
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. Motores EC de alimentación monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, Clase B.
Fi l t ros
- F7: Filtros F7 (ePM1 70%) de baja pérdida para la aportación de aire.
- M5: Filtros M5 (ePM10 50%) para la extracción de aire.
- Posibilidad de montar un segundo filtro en el interior del equipo (suministrado como accesorio).
C on t ro l
VE RSIÓN E C OWA T T :Sin control integrado. Las unidades se suministran con el precableado de componentes al armario eléctrico (ventiladores, by-pass, presostatos 
filtros, y sondas de temperatura).
VE RSIÓN BASICincluye: un control de funcionamiento integral, ubicado en el interior del armario eléctrico y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, 
detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.). Incluye terminal de mando para el control remoto (cableado).
Permite el control manual o automático de los ventiladores.
El control BASIC permite dos posibles modos automáticos de control de los ventiladores:
VAV- VOLU ME N DE AIRE VARIABLE
La velocidad de los ventiladores puede ser ajustada mediante una señal analógica 0-10V procedente del mando remoto incluido o de un sensor de CO2 (accesorio).
C OP  - PRE SIÓN C ONST A NT E  (solamente disponible ví a Modbu s)
Idóneo para sistemas multizona, la velocidad de los ventiladores es regulada para mantener una presión constante en la red de conductos. Es necesario un sensor de 
presión TDP-D, (accesorio). Esta funcionalidad no puede ser activada desde el mando remoto suministrado con la unidad.
Otros datos
Alimentación eléctrica monofásica 230V 50-60Hz. Caudales nominales de 420 a 2.850 m3/h con 200Pa de presión disponible.
Todos los modelos y versiones incluyen by-pass interno.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 765 m³/h 765 m³/h

Presión estática 105 Pa 105 Pa

Frequency 50/60 Hz

Densidad 1,204 Kg / m³

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 768 m³/h 765 m³/h

Presión estática 106 Pa 105 Pa

Temperatura impulsión 13,9 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 230 V 230 V

Velocidad Rotación 2473 rpm 2455 rpm

Tensión control 9 V 8,9 V

Potencia absorbida 0,18 kW 0,17 kW

Intensidad absorbida 1,38 A 1,38 A

SFP 1 W/l/s 1 W/l/s

Índice de protección eléctrica IP44 IP44

Intercambiador de calor
Impulsión Retorno

General
Tipo de intercambiador de calor intercambiador de placa

Invierno - Entrada de aire
Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire
Temperatura del aire 13,9 °C -0,9 °C

Humedad relativa del aire 13 % 99 %

Pérdida de carga del aire 195 Pa 167 Pa

Potencia transferida 7 kW

Condensación 2 l/h

Eficiencia húmeda 79,8 %

Eficiencia seca 74,2 %

Verano - Entrada de aire
Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire
Temperatura del aire 20,4 °C 21,6 °C

Humedad relativa del aire 66 % 36 %

Pérdida de carga del aire 164 Pa 167 Pa

Potencia transferida 0,4 kW

Eficiencia húmeda 78,6 %

Eficiencia seca 78,8 %
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456581SCO2698V0  - CAD-COMPACT 900 ECOWATT

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración EN 779 F7 M5

Alto 315 mm 315 mm

Ancho 391 mm 391 mm

Espesor 48 mm 48 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 31 Pa 27 Pa

Pérdida de carga a media vida 141 Pa 139 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 1,7 m/s 1,7 m/s

Resumen unidad
Tensión 1-230V-50Hz V

Frecuencia 50/60 Hz

Intensidad Máx. Absorbida 2,76 A

Pot. Máx. 0,35 kW

SFP EN 13779 1,65 W/l/s

AltaTension 230 V
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CCAD COMPACT ECOWATT
SP456581SCO2698V0  - CAD-COMPACT 900 ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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DC_A.10 PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS

Veure Memòria Constructiva MC 9. Espais exteriors
Veure Documentació Gràfica. DG 16. ADEQUACIÓ EXTERIOR

DC_A.11 PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL.LACIONS TEMPORALS

No s'escau

DC_A.12 COMPLIMENT DE PROJECTES FORA DE TERMEMUNICIPAL DE BARCELONA

No s'escau

DC_A.13 EQUIPAMENT DE CUINA

A continuació s'inclou documentació gràfica de la distribució dels elements i requeriments tècnics per a la
instal.lació de l'equipament de la cuina.

Tambè s'inclou la valoració econòmica de l'equipament de cuina





REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

CONTROL

1 1 BALANÇA INDUSTRIAL DE TERRA MOD. K3-300L 359,70 € 359,70 €
Dimensions plataforma: 60x60
Capacitat: 300 kg.
Precisió: 50 g.
Amb visor a distància
Bateria interna recargable
Construïda en acer inoxidable

2 1 CARRO PLATAFORMA REFORÇAT MOD. F0260002 619,12 € 619,12 €
Dimensions: 104x64x105 cm.
Pes màxim carrega: 300 kg.
Amb nança
4 rodes Ø 150 mm. Giratòries, 2 amb fre.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

MAGATZEM PRODUCTES NETEJA

4 1 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 609,48 € 609,48 €
POLIETILÈ
Dimensions: 213,6x37,3x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

REBOST

5 2 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 513,59 € 1.027,18 €
POLIETILÈ
Dimensions: 192,2x47,5x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

6 1 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 680,15 € 680,15 €
POLIETILÈ
Dimensions: 231,4x47,5x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

1

REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

7 2 EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 192,50 € 385,00 €
Dimensions: 47x9,5x29 cm. 
Àrea protegida: 80 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta de material inoxidable color blanc

FRED

8 1 BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES COMPOST DE 1 CAMBRA 11.830,98 € 11.830,98 €
 DE CONSERVACIÓ, 1 AVANT-CAMBRA DE CONSERVACIÓ I
 1 CAMBRA DE CONGELATS
Dimensions totals exteriors: 420x330x248 cm, adaptada a obra.

Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10 cm. 
de gruix.
Portes amb pany i clau. Dimensions portes: 80x185 cm. La 
porta de congelats amb resistència. Amb vàlvula equilibradora de
 pressió.
Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari interior (terra, arestes 
verticals i sostre) i en frontal exterior.
Compost per:
CAMBRA GENERAL > Volum: 15,00 m3. 
AVANT-CAMBRA CONSERVACIÓ > Volum: 6,00 m3.
CAMBRA CONGELATS > Volum: 8,5 m3.

9 1 EQUIP FRIGORÍFIC HERMÈTIC SILENCIOS PER CAMBRA 5.982,19 € 5.982,19 €
CONSERVACIÓ
1 Unitat hermètica de 1 cv.
1 Unitat evaporadora de tir forçat
Unitat de programació digital 
Il.luminació interior cambra.
Potència absorbida elèctrica nominal:  1,1 kw. 230v.II.
Pressostat per control d'altes pressions.
Extensió i interconnexionament frigorífic i elèctric. (Grup previst a
 distancia, màxim a 20 mts.(vertical màxim 7mts))
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

10 1 EQUIP FRIGORÍFIC HERMÈTIC SILENCIOS PER AVANT- 5.749,86 € 5.749,86 €
CAMBRA CONSERVACIÓ
1 Unitat hermètica de 5/8 cv.
1 Unitat evaporadora de tir forçat
Unitat de programació digital 
Il.luminació interior cambra.
Potència absorbida elèctrica nominal:  0,8 kw. 230v.II.
Pressostat per control d'altes pressions.
Extensió i interconnexionament frigorífic i elèctric. (Grup previst a
 distancia, màxim a 20 mts.(vertical màxim 7mts))

11 1 EQUIP FRIGORÍFIC HERMÈTIC SILENCIOS PER CAMBRA 6.766,12 € 6.766,12 €
CONGELATS
1 Unitat hermètica de  1 1/4 cv.
1 Unitat evaporadora de tir forçat amb desglaç elèctric
Unitat de programació digital 
Il.luminació interior cambra.
Kit de seguretat acustic-luminic i dastral
Potència absorbida elèctrica nominal:  1,5 kw. 230v.II.
Pressostat per control d'altes pressions.
Extensió i interconnexionament frigorífic i elèctric. (Grup previst a
 distancia, màxim a 20 mts.(vertical màxim 7mts))

PARTIDES NO OFERTADES, PENDENT VEURE 
SITUACIÓ A L’OBRA
*Ubicació motors distància superior a 20 metres.
*Exclòs obra civil, instal·lació elèctrica, protecció 
elèctrica, andami i camió pluma (si fos necessari).  
*Bancada, gàbia i sostre per motors.
*Acabaments per sostre i laterals cambra. 
*Canals metàl·lics per conducció cablejat. 
*Silenciador per evitar sorolls que es poden 
transmetre.
*Ventilació dels motors mitjançant 
extracció/aportació de l’aire forçat, si la seva ubicació
 així ho requereix.
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

NOTA IMPORTANT:
*No inclòs Impost Mediambiental que gravarà el 
consum de refrigerants HFC a  partir del 01/01/2014. 
(Llei del BOE 16-2013, article pendent per determinar 
al seu desenvolupament i aplicació per part del 
Govern Central)

11.03 1 REGISTRADOR TERMOMÈTRIC (SEGONS NORMATIVA 1.864,99 € 1.864,99 €
VIGENT)
Registrador termomètric de 3 serveis instal.lat a 3 recintes 
frigorífics (homologat segons ORDRE ITC/3701/2006),amb 
impressora incorporada.
Característiques:
- Pantalla gràfica d'alta lluminositat i grans dimensions.
- Assistent de configuració i menús textuals en multiples 
idiomes, amb ajuda en pantalla.
- Rang termomètric: -50 +90º. Visualització i registrament 0,1º.
- Comunicació RS485 integrada.
- Relés de sortida per senyalització d'alarma.

12 2 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 513,59 € 1.027,18 €
POLIETILÈ
Dimensions: 192,2x47,5x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

13 2 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 721,39 € 1.442,78 €
POLIETILÈ
Dimensions: 258,0x47,5x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

14 2 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 389,98 € 779,96 €
POLIETILÈ
Dimensions: 121,6x47,5x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

15 2 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 364,17 € 728,34 €
POLIETILÈ
Dimensions: 112,6x47,5x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

PREPARACIONS

16 1 TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC , 2 CALAIXOS I UN 2.880,14 € 2.880,14 €
RENTAMANS AUTOMÀTIC 
Dimensions: 220x70x90 cm.
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb 
pulsador de genoll.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (220)  de 15 cm. d'alçada, amb punt 
sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i 
reforçades d'acer inoxidable.
Amb 2 cantonades arrodonides.
Amb escot per columna (1).
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de 
gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer 
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

17 1 TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 2 SINES , 2.718,34 € 2.718,34 €
Dimensions: 331x70x90 cm.
Dimensions sines: 55x50x30 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (331) i lateral esquerra  de 15 cm. 
d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu
 perímetre.
Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula 
freda de 196 cm al extrem de la taula.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de 
gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer 
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

18 1 TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II SENSE SOBRE 2.536,43 € 2.536,43 €
Dimensions: 196x70x85 cm.
Capacitat: 460 lts
Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients 
GN 1/1 (Dotació no inclosa).
Compresor incorporat.
Temperatura: -2/+8ºC
Potència: 690 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.

NOTA:
No s’oferten les cubetes Gastro-Norm, pendent a 
determinar la quantitat i el model pel client.

20 1 PRESTATGE DE PARET 822,51 € 822,51 €
Dimensions 500x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

COCCIÓ

27 1 ELEMENT NEUTRE MOD.E9WTNDN000 763,00 € 763,00 €
Dimensions: 40x93x25 cm.
Construït en acer inoxidable

27.01 1 BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0 490,50 € 490,50 €
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

27.02 1 PORTA PER BASE NEUTRA MOD. DOOREL 207,10 € 207,10 €

29 1 XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. 1.477,08 € 1.477,08 €
Dimensions 503x125 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

30 1 CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS MURAL PROPIETAT 9.420,09 € 9.420,09 €
CLIENT (DESMUNTAR CAMPANA, TORNAR A MUNTAR, 
ACOPLAR-HI PANTALLES ESTANQUES, EXTRACTOR I 
CANALITZACIÓ NOUS)
Desmuntar campana existent, deixar-la a l'obra i un cop feta 
l'obra civil tornar a muntar-la (treient llums i sistema extinció 
existent).
Atenció: no previst desmuntar canalització i extractor existents.
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb 
un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h 
(segons norma C.T.E.) i un  motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe 
tèrmica F amb una capacitat  d´aspiració 11.500 m3/h. Tot el 
conjunt muntat sobre amortidors de goma. 
4 Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm d´ 
espesor amb junta estanca i unes dimensions de 
1300x130x100mm 
12m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 550 
4 Maneguet unió Ø 550
6 Abraçadera Ø 550
4 Colze 90º Ø 550
2 Colze 45º Ø 550
4 Trapes d´inspecció per conducte circular 400 x 300mm
1 Deflector 20/ 10
1 Bimbell Ø 550
1 Pantalon Ø 550
2 Reducció Ø 550/350
2 Maneguet corona Ø 350
Elements de fixació i segellat.

NOTA:
*Exclòs obra civil, instal·lació elèctrica, protecció 
elèctrica, andami i camió pluma (si fos necessari). 
*Qualsevol variació en metres del conducte i de la 
situació de l’extractor, es valorarà a part una vegada 
realitzada visita a l’obra.

30.02 1 VARIADOR DE FREQÜÈNCIA PER EXTRACTOR CAMPANA 1.312,37 € 1.312,37 €
DE FUMS
1 Variador de freqüència entrada 380v III/ sortida 380v III. 5cv/ 
(9,5A)
1 Display digital amb caixa inox
Elements de fixació i segellat.
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

31 1 SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ 3.138,98 € 3.138,98 €
DE FUMS).
Composat per:
1 Caixa sistema PROTECH-K DOBLE 
1 Dipòsit contenidor PROTECH-K de 25 litres de 30x30x100 cm.
Protecció de 10 a 20 fluxes
Agent extintor PROTECHLEX
Boquilles d'extinció
Fusibles d'extinció amb suport
Colces politja cablejat
Tirador manual
Potencia: 100 W a 230 V II

RENTAT DE VAIXELLA

33 2 CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3 386,27 € 772,54 €
Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. 
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

34 1 TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 2.362,25 € 2.362,25 €
SINA
Dimensions: 210x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles)
Dotada amb prestatge inferior.
Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 
50x40x20
Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles
Amb plastró posterior de (210) i lateral esquerra  de 30 cm. 
d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu
 perímetre.
Amb 1 anell/s de goma per desbraçar.
Amb furat per dutxa.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de 
gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer 
inoxidable.
Potes regulables totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

35 1 PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES 332,36 € 332,36 €
INCLINADES
Dimensions 110x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

36 1 RENTAVAIXELLES MOD. EHT8 5.569,90 € 5.569,90 €
Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x155/203 cm. 
Capacitat de producció: 1.134-1440 plats/hora.
Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II
Construït en acer inoxidable.

NOTA:
No s’oferten les cistelles per el rentat vaixella, 
pendent a determinar la quantitat i el model pel client.

37 1 TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC 1.042,41 € 1.042,41 €
Dimensions: 110x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles)
Dotada amb prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (110) i lateral dret  de 30 cm. d'alçada, 
amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu 
perímetre.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de 
gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer 

38 1 DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 1.413,71 € 1.413,71 €
Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm.
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal 
màxim hora 800 litres,  amb rellotge programador electronic.
Potència: 50 W a 230 v II
Tipus compacta.
Construit exteriorment amb polietilé.
Ampolla resina reforçada.

39 1 ARMARI DE PEU AMB PORTES CORREDISSES. 2.343,33 € 2.343,33 €
Dimensions 140x60x190 cm.
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
Tancaments amb clau (1).
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
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RENTAT D'OLLES

40 1 TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , 2.623,12 € 2.623,12 €
Dimensions: 230x70x90 cm.
Dimensions sines: 70x55x40 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (230) i laterals dret / esquerra  de 30 
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el
 seu perímetre.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de 
gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer 
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

41 1 PRESTATGE DE PARET DE TUB 428,04 € 428,04 €
Dimensions 230x40 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

42 1 PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- 654,34 € 654,34 €
POLIETILÈ
Dimensions: 222,4x47,5x170 cm. 
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. 
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

VARIS

43 1 DESMUNTAR APARELLS CUINA PROPIETAT CLIENT QUE 1.434,44 € 1.434,44 €
S'APROFITEN I TORNAR A MUNTAR-LOS UN COP FETA 
L'OBRA A LA NOVA UBICACIÓ
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REF.: RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ

OFERTA Nº 09963-E/21FI Barcelona, 02/06/2021

Pos. Uts. CONCEPTE P.Unt. TOTAL

44 1 FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR A GAS MOD. 12.796,60 € 12.796,60 €
ECOG101B2G0
Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm.
Capacitat: 10 graelles GN 1/1
2 modos de cocció, funcions air-o-clima: medeix el nivell 
d'humitat real, air-o-clean: sistema integrat de neteja amb 5 
cicles automàtics, air-i-flow: distribució uniforme del calor, sonda
 1 sensor, porta termal de doble vidre, cocció Eco-delta i LTC: a 
baixa temperatura, ARTE: estimació del temps remanent de 
cocció. Inclou estructura de safates.
HACCP (ARCPC: Analisi de riscs de control i punts crítics) 
automàtic.
Potència: 26.660 kcal/h + 1.100 W a 230 V II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

44.01 1 KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK610 (PER FORN 6 109,00 € 109,00 €
 I 10 GN)
De plastic

44.02 1 DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN 218,00 € 218,00 €

44.03 1 BASE OBERTA SUPORT PER FORN MOD.OPBATRSU61011 828,40 € 828,40 €
(6 I 10 GN 1/1)
Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. 
Amb suport per safates.
Construïda en acer inoxidable.
Nota: No inclou dotació safates.

NOTA:
No s’oferten les cubetes Gastro-Norm, pendent a 
determinar la quantitat i el model pel client.

45 1 TAULA CALENTA CENTRAL MOD. TC2000EN 2.779,50 € 2.779,50 €
Dimensions exteriors: 200x70x90 cm. 
Dotada d'un prestatge regulable i dues portes correderes.
Potència: 2.400 W a 230 v II 
Construïda en acer inoxidable.

46 1 REPARACIÓ CUINA EXISTENT 1.308,00 € 1.308,00 €
Si en la realització de la reparacióo s'observa alguna latre 
deficie`ncia es facturarà per administracioó.
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OBRES EXCLOSES:
Paletes, canalització d'aigües i de gas, fontaner, 
electricitat, desguàs, aixetes, sifons i totes aquelles 
que no figurin en aquest pressupost d'una manera 
específica.

TREBALLS NO OFERTATS:
Connexió d'aixetes i desguàs. Instal·lació i connexió 
d'aparells de gas. Totes aquelles que no figurin en 
aquest pressupost d'una manera específica. (Les 
connexions elèctriques dels aparells seràn a càrrec 
de Vidal i Porta)

TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS 2.105,33 €
OFERTATS

BASE IMPOSABLE 104.740,84 €
I.V.A. 21% 21.995,58 €

TOTAL EUROS 126.736,42 €
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DC_A.14 JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTENCIA AL FOC DE LES PORTES DE L'ASCENSOR EXISTENT

A continuació s'inclou documentació justificativa de la resistencia al foc de les portes de l'ascensor existent, situat
en l'escala interior.



















































































DC_A.15 CONFORMITAT TECNICA DEL PROJECTE

A continuació s'inclou els Informes de Conformitat Técnica dels Projectes, FAVORABLES.
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