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1 Motivació  TFG 
 
The projects motivation 
 
Like every student from “Enginyeria de l’Edificació” when we finish the semester 4A and 
you fell happy to have ended and successfully overcome all the subjects, presents you the 
first big doubt of the career, and now what?. A moment later you start to think about a lot 
of options to do the PFG. 
 
The intention is to find a project encompassing the maximum number of subjects and 
which I could learn and investigate things. 
 
Probably, it is the first big decision of our academic life, because so far, everything that 
we have done was what we had been asked to do, although we could decide something, 
the issue was not as extensive as a career final project. 
 
After a long time thinking and ask to my friends if they had something to inspire me, one 
of them gave me a solution to all my problems. A multifamily building of their family 
property, situated next to the town where I have a second house. It was the solution to all 
my problems. 
 
Is a multifamily building behind to buildings in the town of Sant Feliu de Guíxols. Was 
build in 1970, more or less, is in good condition, but it hasn’t the buildability exhausted, 
neither has well distributed the placements. 
 
After maintaining a long and rewarding conversation with my partner, I left the bar with a 
more or less clear idea of what my project would have to be. 
 
Firstly, I would like to make a diagnosis of the building and see if it is well structured. 
Then, I will set to do a redistribution of the floors to maximize space, currently there are 
only two floors of 200 m2 each, I think is excessive. Later, I will study the possibility of 
using the maximum regulatory level for the construction of the third floor where I would 
like to make two apartments. 
 
Similarly, in this intervention I will study the possibility to place a lift to facilitate the 
access to floors, trying to have convenient access throughout the property. 
I think if I can successfully complete this project will have in place much of the 
knowledge acquired in this race, a fact that is very important to make a good PFG. 
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2 Estat actual 
 

2.1 Antecedents 

2.1.1 Descripció de l’edificació existent: 
 
L’altitud de la població és de 0 a 200 m, sobre el nivell del mar i l’altitud de 
l’emplaçament de l’edifici d’ aproximadament 5.0 m. Els carrers d’accés a la parcel·la té 
una amplada de 8.00m. a  la plaça i 5.00 m. al de Sant Joan.  Presenta un nivell de trànsit 
baix i un nivell sonor baix ja que son per a vianants. L’edificació existent te forma 
rectangular i està format per l’adició d’un quadrat (amb façana a la plaça) i d’un rectangle 
(amb façana al carrer), estan el punt d’unió aproximadament a la meitat del solar. Te 
façana sud-oest de 12.06 m. a la plaça del mercat, una mitgera nord-oest trencada 
aproximadament el punt mig amb 11.50 m., 1.24m. i 12.84 m. Una façana nord-est al 
carrer de Sant Joan (Paral·lela a la plaça del mercat) de 11.12 m. i una mitgera sud-est de 
24.34 m. El solar es casi pla, presentant uns 25 cm de diferencia entre els carrers, sent el 
mes alt el de Sant Joan. La superfície en planta de l’edificació és de 281.39 m². 
 
L’edificació està qualificada amb dues normatives, el quadrat amb façana a la plaça es 
zona de conservació de fronts, clau 3a i el rectangle amb façana al carrer de Sant Joan 
es zona de la Fundació, clau 2b. 
 
L’edificació actual té planta baixa destinada a accés i local comercials, dues plantes pis 
amb un habitatge cada una, coberta plana a la part de la plaça i coberta inclinada a una 
aigua a diferents nivells en la part del carrer. A la coberta plana s’accedeix mitjancen un 
badalot d’escala i hi han un safareig. L’edificació es distribueix amb una caixa d’escala 
quasi quadrada, ubicada aproximadament al mig del volum edificat, que donar accés a 
totes les plantes. Per ventilar aquesta caixa d’escala i la part central existeix un pati 
interior. 
 
Constructivament tota l’edificació està realitzada amb murs de carrega de paredat amb 
diferents gruixos (45 a 80 cm), voltes de maó ceràmic a la planta baixa i a les plantes pis 
forjats amb bigues de fusta i revoltons ceràmics. 
 

 
Foto 1 :vista aérea de la plaça del mercat.
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2.1.2 Descripció del Projecte: 
 
 
 
Dades urbanístiques:  
  
- Planejament vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
- Qualificació del sòl Sòl Urbà 
- Denominació zona Zona de conservació de fronts ( clau 3 ), Subzona a 
- Denominació zona Zona de la Fundació ( clau 2), Subzona b. 
- Usos admesos Ús residencial: habitatge 
 
Condicions urbanístiques: Subzona 3a. / 2b. 
 
 
Paràmetres normativa Paràmetres projecte 
  
-Parcel·la mínima = Existent 1985 -Parcel·la mínima = Existent 1985 
-Tipus d’ordenació = Alineada a vial -Tipus d’ordenació = Alineada a vial 
-Densitat = 1hab/100 m² -Densitat = 6hab/1035,59 m² 
-Profunditat edificable = De carrer a carrer -Profunditat edificable = De carrer a carrer 
-Alçada reguladora = Alt nº 23/ 9.90m -Alçada reg. edificada = Alt nº 23 / 9.90m 
-Nombre máx. plantes = PB+3PP/PB+2PP -Nombre máx. plantes = PB+3PP/PB+2PP 
-Alç. màx./mín. p. baixa = 2,50m -Alçada lliure p. baixa = 3,40m 
-Cossos sortints = Segons art. 80 -Cossos sortints = Existents 
-Aparcament = Exemptes carrer per 
avianants. 

-Aparcament = Exemptes carrer per 
avianants. 

 
 
 

2.2 Compliment del Codi Tècnic 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que la part ampliada de 
l’edifici disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat 
que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificació 
 
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment 
del apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’edificació, es fa constar que en el projecte 
s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a 
l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria. 
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Normatives  
Seguretat Estructural NCSE-02, EHE o8, EFHE, NBE AE-88, 

NBE EA-95, NBE FL-90 
Seguretat en casa d’incendi DB -SI (CTE). 
Seguretat d’utilització – Utilització DB -SU (CTE). 
Salubritat NBE QB-90, O.9/12/75 NB aigua 
Estalvi d’energia DB – HE (CTE) 
Seguretat en front del soroll NBE – CA-88. 
 
 

2.3 Requisits bàsics del projecte 
 
El programa funcional, és l’ instal·lació d’un ascensor per donar accessibilitat a les 
persones disminuïdes físiques i la remunta de la planta pis tercer per crear dos habitatges 
més i ampliar la planta pis segon recaient al carrer Sant Joan amb un espai sota coberta. 
Un cop realitzada aquesta acció reforç dels forjats i redistribució completa de les plantes a 
fi de aprofitar millor els espais. 
 

2.4 Criteris funcionals del projecte 
 
Alhora d’instal·lar l’ascensor, s’ha triat un lloc que permeti connectar totes les plantes, 
que estigui ubicat a prop del centre de l’edificació i de l’escala existent i que impliques 
les menys obres possibles, per tant d’aprofitat un traster que existia en planta baixa, al 
cantó de l’escala, que en la planta pis primer coincidia amb un distribuïdor que es 
possible suprimir i que en la planta pis segon ja formava part del pati interior. 
Per altre part aprofitarem la sala en la qual col·locarem l’ascensor per utilitzar-la de sala 
de maquines del propi ascensor ja que per la seva proximitat es ideal. 
 
Per la remunta de la planta pis tercer s’ha decidit perllongar l’escala existent, reformant 
l’ultima tramada i crear un nou replà d’escala que inclou també el nou ascensor i donar 
accés els dos nous habitatges que se situen amb un volum creat a sobre de la part de 
l’edificació existent amb façana a la plaça del mercat. Els dos habitatges es distribueixen 
longitudinalment i tenen un programa de sala menjador, un dormitori i un bany. Es 
diferencien amb la situació del dormitori, que el habitatge 1, situat a la mitgera nord-oest 
està a la façana a la plaça, i en l’habitatge 2, situat a la mitgera sud-est, està junt el pati 
interior. 
 
El nou volum, degut a que com s’ha dit abans l’edificació està protegida, s’ha enretirat 
2.35 m del pla de la façana de la plaça segons les indicacions que ens va facilitar 
l’Ajuntament, per tal de no intervenir a la façana actual i per intentar que el nou cos sigui 
el menys visible possible per els vianants des del carrer. També d’aquesta manera no 
sobresurt amb alçada del volum que indica el planejament (l’alçada del nº 23 de la plaça i 
un pendent del 30 % des de aquest punt). 
 
L’ampliació que es realitzar a la part d’edificació amb façana al carrer de Sant Joan, és 
substituir les dos cobertes inclinades existents a diferents nivells per un únic pla inclinat 
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de coberta esgotant l’alçada reguladora d’aquest carrer (9.90 m), d’aqueta forma 
s’aprofita un volum sota coberta que s’afegeix a la planta pis segon existent. D’aquesta 
forma a aquesta planta pis segon es poden crear dos habitatges, un que ja existeix 
actualment, que se situa a la part edificada que ventila a la plaça i l’altre de nova creació 
que se situa a la part edificada que ventila al carrer i que s’apropia d’aquest volum de la 
planta sota coberta. L’habitatge nou te un programa de sala – menjador, cuina, dos 
dormitoris (un d’ells suite), dos bany i l’estudi a la planta sota coberta. 
L’altre habitatge de aquesta planta queda amb un programa de sala – menjador, cuina, dos 
dormitoris (un d’ells suite i vestidor) i dos banys. 
En la primera planta s’adoptarà la distribució de la planta segona amb l’únic canvi de que 
la cuina en lloc de situar-se entrant a la dreta estarà situada entrant a l’esquerra. 
 
La planta coberta com ja he explicat anteriorment presentarà una distribució 
completament nova. La part que dona a la plaça del mercat serà una coberta plana 
 

2.5 Criteris compositius del projecte 
 
 
El principal criteri per composar la volumetria del projecte a estat l’obligació de no 
intervenir a la façana de la plaça i per tant la necessitat de retirar-se aquets 2.35 m. El 
volum nou es realitzarà el menys pesat possible, amb una façana molt vidriada i la resta 
amb un aplacat de fusta amb lames horitzontals. 
A la part del carrer Sant Joan d’única intervenció és eliminar el voladís i el remat existent 
per crear un nou voladís que unifiqui tota la façana. 
 
Acabats de l’evolvent exterior: 
 Material Color 
Coberta 
Coberta inclinada Teula aràbiga ceràmica Vermell 
Coberta plana Paviment ceràmic (Gres) Ocre 
Façana existent. 
Estucat Arrebossat de morter Similars els existents 
Fusteria Alumini lacat Marró fosc 
Persianes Alumini lacat Marró fosc 
Escopidors Pedra natural Crema 
Baranes Existents Ferro Negre 
Façana nova. 
Aplacat Fusta vernissada Marró 
Fusteria Alumini lacat Marró fosc 
Persianes Alumini lacat Marró fosc 
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Foto 2: Façana Plaça mercat.         Foto 3 : Façana carrer sant Joan  

2.6 Mínims d’habitabilitat 
 
Els nous habitatges compleixen els requisits mínims d’habitabilitat objectiva del 
DECRET 259/2003 sobre “Requisits mínims en els edificis d’habitatges”, es detallen la 
superfície útil de cada habitatge i el nombre de peces que conté: 
 
 Superfície útil 

interior 
Superfície útil 
pati/terrasses 

Peces 
 

Primer 1ª 
Primer 2ª 
Segon 1ª 
Segon 2ª 

95.46m2 
76.85m2 
95.46m2 
91.84m2 

8.88m2 
16.04m2 
8.88m2 
13.54m2 

4 
4 
4 
4 

Àtic 1ª 40.65m2 11.55m2 2 
Àtic 2ª 42.76m2 19.12m2 2 
 

2.7 Superficies útils i construïdes. 

2.7.1 Superficies útils. 
 
HABITATGES. 
 
Planta Pis primer 

Habitatge 1.   (S)  Sala   ..................................  30.70 m² 
(C)  Cuina   ..................................   11.68 m² 
(H-1)  Dormitori  ..................................   17.47 m² 
(H-2)  Dormitori  ..................................  14.28 m² 
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(B-1)  Bany   .................................   8.24 m² 
(B-2) Bany   ..................................  5.56 m² 
(V) Vestidor ..................................   7.53 m² 

 
 

TOTAL SUP. ÚTIL 1º, 1ª  .................................           95.46 m² 
 

Balcó   ..................................   2.76 m² 
Terrassa  ..................................  8.88m² 

 
 
Planta Pis primer 

Habitatge 2.   (S)  Sala   ..................................  24.11 m² 
(C)  Cuina   ..................................   16.49 m² 
(H-1)  Dormitori  ..................................   17.47 m² 
(H-2)  Dormitori  ..................................  8.34 m² 
(B-1)  Bany   .................................   3.40 m² 
(B-2) Bany   ..................................  4.00 m² 
(P) Passillo  ..................................  3.04 m² 
 
 
 

TOTAL SUP. ÚTIL 1º, 2ª  .................................           76.85 m² 
 

Balcó   ..................................   0,68 m² 
Terrassa  ..................................  16.04 m² 

Planta Pis segon 
Habitatge 1.   (S)  Sala   ..................................  30.70 m² 

(C)  Cuina   ..................................   11.68 m² 
(H-1)  Dormitori  ..................................   17.47 m² 
(H-2)  Dormitori  ..................................  14.28 m² 
(B-1)  Bany   .................................   8.24 m² 
(B-2) Bany   ..................................  5.56 m² 
(V) Vestidor ..................................   7.53 m² 

 
 

TOTAL SUP. ÚTIL 2º, 1ª  .................................           95.46 m² 
 

Balcó   ..................................   2.76 m² 
Terrassa  ..................................  8.24 m² 

 
Planta Pis primer 

Habitatge 2.   (S)  Sala   ..................................  24.11 m² 
(C)  Cuina   ..................................   16.49 m² 
(H-1)  Dormitori  ..................................   17.47 m² 
(H-2)  Dormitori  ..................................  8.34 m² 
(B-1)  Bany   .................................   3.40 m² 
(B-2) Bany   ..................................  4.00 m² 
(P) Passillo  ..................................  3.04 m² 
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TOTAL P2   ..................................   76.85 m² 

 
Estudi   ..................................  14,96 m² 

 
 

TOTAL SUP. ÚTIL 2º, 2ª  .................................           91.84 m² 
 

Balcó   ..................................   0,68 m² 
Terrassa  ..................................  13,54 m² 
 

 
Planta Pis Tercer. Habitatge 1.  Pas   ..................................   1,40 m² 

(S-C)  Sala - cuina  ..................................   25.78 m² 
(H)  Dormitori  ..................................  9,17 m² 
(B)  Bany   ..................................   2,84 m² 
(s)  Safareix  ..................................   1.73 m² 

 
 

TOTAL SUP. ÚTIL 3º, 1ª  .................................   40,65 m² 
 

Terrassa  ..................................  11,55 m² 
 
Planta Pis Tercer. Habitatge 2.  Rebedor  ..................................  3,92 m² 

(S-C)  Sala - cuina  ..................................   23,25 m² 
(H)  Dormitori  ..................................   11,23 m² 
(B)  Bany   ..................................   4,36 m² 
 

TOTAL SUP. ÚTIL 3º, 2ª  .................................   42,76 m² 
 

Terrassa  ..................................   10,32 m² 
Safareix  ..................................  8.88 m² 

2.7.2 Superficies construïdes. 
 
PLANTA BAIXA.   VESTIBUL/ESCALA ...............................  75,93 m² 

LOCAL 1    ..............................    155,41m² 
LOCAL 2    ............................... 50,05 m² 
 

TOTAL P. BAIXA    ............................... 281,39 m² 
 

PLANTA PIS  PRIMER.  ESCALA    ...............................  15,33 m² 
HABITATGE   ...............................  266,06 m² 
 

TOTAL P. PIS PRIMER.   ............................... 281,39 m² 
 

PLANTA PIS SEGON.  ESCALA    ...............................  22,27 m² 
HABITATGE 1   ...............................  127,12 m² 
HABITATGE 2   ............................... 107,46 m² 
PATIO     ...............................  24,54 m² 
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TOTAL P. PIS SEGON.   ...............................  281,39 m² 
 

PLANTA PIS TERCER. 
SOTACOBERTA   ESCALA    ...............................  24,04 m² 

HABITATGE 1   ...............................  47,01 m² 
HABITATGE 2  ...............................  49,95 m² 
HABITATGE DUPLEX  ...............................  41,96 m² 
PATIOS    ...............................  28,46 m² 
 

TOTAL P. PIS TERCER.   ............................... 191,42 m² 
 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA.           ...................................1035,59m² 
 

2.8 Accessibilitat 
 
El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre 
limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent. 
 
L’edifici, un edifici plurifamiliar existent disposarà desprès de les obres d’un ascensor i 
tindrà un itinerari practicable que unirà les entitats o habitatges, amb les dependències 
d’ús comunitari i amb la via pública, amb les condicions següents de l’article 27.1 del 
Decret 135/1995: 
 
Itinerari practicable que uneixi l’habitatge amb les dependències 
d’ús comunitari i la via pública 
 

Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:            >= 0.9 m 
Canvis de direcció: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de         Ø >=1.2 m 
Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:          >= 2.10 m 
No inclou cap tram d’escala 

2.9 Decret d’ecoeficiència. 
 
Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006 
d’ecoeficiència en els edificis,: 

- Aigua: sanejament i aixetes 
- Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, producció d’aigua calenta sanitària 

amb energia solar, rentavaixelles. 
- Materials i sistemes constructius. 
- Residus domèstics. 
- Aïllament acústic. 
- Materials i sistemes constructius: 
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En la construcció de l’edifici per obtenir un mínim de 10 punts s’utilitzaran les solucions 
constructives següents: 
 

- Façana ventilada sud-oest (± 90º)     5 
- Coberta ventilada       5 
- Coberta enjardinada        5 
- Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. estructura    6 
- Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. tancaments ext.   5 
-  Asolellament directe >=80% sales      5 
- Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,63 W/m2 K   4 
- Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,56 W/m2 K   6 
- Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,49 W/m2 K   8 
- Sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials     5 
- Sistemes de reaprofitament d’aigües grises i pluvials    8 
- Utilització d’un producte reciclat      4 
- Reutilització de residus petris d’enderroc previ     4 
- Ventilació creuada natural       6 
- Climatització amb energies renovables      7 
- Enllumenat comunitari am detectors de presència    3 
- Habitatges amb de fusteries exteriors R => 28dBA    4 
- Habitatges amb element horitzontals Ln =< 78dBA    5 

 
Total punts 11 

2.10 Plànols 
 
 

1. � Emplaçament 
2. ���� Estat actual. Descripció de materials. Planta baixa 
3. � Estat actual. Descripció de materials. Planta primera 
4. � Estat actual. Descripció de materials. Planta segona 
5. � Estat actual. Descripció de materials. Planta àtic 
6. � Estat actual. Descripció de materials. Façanes 
7. � Estat actual. Detalls constructius. Secció 
8. � Estat actual. Cotes. Plantes baixa i primera. 
9. �  Estat actual. Cotes. Plantes segona i àtic. 
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3 Proposta d’intervenció 
 

3.1 Descripció del sistema estructural: 
 

3.1.1 Fonamentació 
 
Al no actuar sobre la cimentació actual de l’edificació no és necessària la realització del 
Estudi Geotècnic. 
 
Per altres obres realitzades en el mateix municipi molt aprop del edifici objecte d’aquest 
projecte el subsòl està format per un substrat rocós homogeni (Sauló) amb una tensió 
admissible superior als 5kg/cm2 . Això és comprovarà en el moment de l’excavació per la 
Direcció Facultativa. 
 
El fossar del ascensor es realitzarà encastant una sabata aïllades de formigó armat en el 
Sauló. 

3.1.2 Sistema estructural 
 

3.1.2.1 Descripció del sistema estructural actual. 
 

Constructivament tota l’edificació està realitzada amb murs de carrega de maó 
massís amb diferents gruixos (45 a 80 cm), voltes de maó ceràmic a la planta baixa i a les 
plantes pis forjats amb bigues de fusta i revoltons ceràmics. La coberta actual està 
formada per cobertes realitzades en diferents moments i segons les necessitats i per tant 
ha resultat una barreja de cobertes inclinades amb bigues de fusta, rasilles ceràmiques i 
teulà àrab i una coberta plana a la catalana sobre el forjat de la planta pis segon. De totes 
formes la intervenció prevista enderroca totes aquestes cobertes per poder realitzar la 
remunta. 

 

3.1.2.2 Descripció del sistema estructural proposat. 
 
L’edificació que es reforma i amplia està format com s’ha dit abans per murs de carrega 
de paredat amb diferents gruixos (45 a 80 cm), voltes de maó ceràmic a la planta baixa i a 
les plantes pis forjats amb bigues de fusta i revoltons ceràmics. Tota l’edificació es troba 
molt ben conservada i no s’aprecien fissures ni esquerdes en els murs de carrega, per altre 
banda les bigues de fusta no presenten fletxes excessives ni denoten atacs de tèrmits. 
 
L’estructura del nou volum estarà formada per jàsseres metàl·liques tipus HEB suportades 
per els murs de carrega actuals a nivell del sostre de la planta pis segon, sobre aquestes es 
col·locaran pilars també metàl·lics tipus 2UPN soldades que alhora suportaran el nou 
forjat format per jàsseres i bigues metàl·liques i entre elles una xapa grecada col·laborant i 
una xapa de comprensió armada amb un xarxat. També es reforçarà el sostre de la planta 
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pis primera i segona amb una xapa de formigó armat de 7 cm de gruix per sobre les 
bigues de fusta actuals i connectada a aquestes mitjancen uns encoratges metàl·lics 
adients cada 20 cm aproximadament. La coberta inclinada de la part del carrer Sant Joan 
es realitzarà amb bigues metàl·liques, uns panells sandwich amb l’aïllament tèrmic, una 
barrera impermeabilitzen, una xapa de morter i la teula ceràmica. 
 
La poca entitat del nou volum amb referència a la edificació existent i el model 
estructural escollit, que es molt lleuger, assegura que la cimentació actual de la edificació 
que segurament està formada per els mateixos murs de paredat de 70/80 cm de gruix 
emportats en el sol pugi suportar la remunta projectada, ja que com hem vist el l’apartat 
de geotècnia el sol es un sauló amb bones prestacions. 
 
El projecte pretén eliminant pes enderrocant estructures i volums obsolets i realitzar dues 
intervencions estructurals: 
 
En l’edifici de la plaça del Mercat s’enderroca la coberta a la catalana i els volums 
existents a la zona central per executar un sostre 2.75 m per sobre del actual format per un 
sostre col·laborant molt lleuger amb perfils metàl·lics, xapa grecada galvanitzada i xapa 
de compressió armada amb xarxat que actuarà de nova coberta, recolzat sobre pilars 
metàl·lics que alhora és recolzant sobre els murs de carrega actuals amb daus de formigó 
de repartiment. 
 
En l’edifici del c/ Sant Joan s’enderroca la coberta existent per realitzar-ne una de nova 
mes lleugera amb perfils metàl·lics, un encadellat de dos taulers de fusta amb aïllant al 
mig i la teula àrab aproximadament 1.00 m mes alta i introduir en el mig un nou sostre 
que ocupa part de la superfície format també per un sostre col·laborant molt lleuger. 
 
Els sostres actuals de biguetes de fusta i revoltons ceràmics es reforçaran com ja hem dit 
anteriorment amb una nova xapa de compressió armada de 7cm de gruix, amb xarxa 
d’acer B 500 T de rodons del 8 mm cada 20 cm, amb col·locació de connectors d’acer de 
8 mm de diàmetre cada 25 cm roscats a les biguetes de fusta. 
 
Una vegada comprovat el petit increment de pes resultant sobre els murs actual i repartint 
aquest en tota la longitud d’aquest murs, resulta que el increment de carrega sobre el sòl 
existent no es apreciable. 
 
La nova fonamentació del fossar del ascensor es realitzarà amb una sabata aïllada de 
formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb acer corrugat segons planells, en el Sauló. 
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3.1.3 Accions adoptades de càlcul. 
 
Les accions adoptades al càlcul s’ajusten a la norma CTE. 
 
Situació de projecte (EHE):  Situació amb dos o més accions variables (concàrregues, 
sobrecàrrega, vent) 
 

Accions gravitatòries 
 
Càrregues Superficials kN/m2 
 

PLANTA /SECTOR 
CONCÀRREGA SOBRECÀRREGA 

TOTAL PES 
PROPI 

C. 
PERM 

ÚS ENVANS NEU 

SOSTRES COL·LABORANT 2,1 1 2 1 - 6,4 

SOSTRE COBERTA 1,6 1 1 O 0,4 4,00 

REFORÇ SOSTRES  ACT. 2,6 1 2 1 - 6,6 

 
Càrregues lineals kN/ml 
 

PLANTA /SECTOR DESCRIPCIÓ TOTAL 

PLANTA PIS Ampits i baranes en habitatges i edificis d’ús privat 0,5 

PARETS INTERIORS Paret de tancament de 15cm 6 

FAÇANES Paret  de tancament de 30cm 8 
 

Accions sísmiques 
 
Classificació de l’obra    construccions de importància normal 
Terme Municipal     Sant Feliu de Guixols 
Acceleració sísmica bàsica ab   0,04 g 
Tipus de terreny  III. Sòl granulat de compacitat mitja o sòl 

coherent de consistència ferma o molt ferma. 
C=1,6 

Coeficient de sòl C     1,6 
Acceleració sísmica de càlcul ac   0,0512 
 
No és obligatori l’aplicació de la norma: 
 

- Si la construcció és de importància moderada 
- Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat) 
- Si la construcció és d’importància normal, té pòrtics ben arriostrats i l’acceleració 

sísmica bàsica és inferior a 0,08 g. No obstant això, la norma s’aplicarà als edificis 
de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul és igual o superior a 0,08 g. 
 

Procediment de càlcul :   Mètode simplificat (article 3.7) 
Tipus d’estructura:     perfils metàl·lics i formigó armat 
Tipus de planta :    compartimentada 
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Ductilitat:  Baixa (estructures descrites a l’article 
3.7.3.1.C. i, en particular, les lloses planes, 
sostres reticulars i sostres unidireccionals 
amb bigues planes). 

 

3.1.4 Materials estructurals i coeficients de ponderació 
 

Murs estructurals de fabrica de maó o paredats . 
 
El murs estructurals de maó s’han projectat d’acord amb la norma CTE 
 Especificació del maó 
 
Els maons emprats en murs resistents de fàbrica han de complir les condicions establertes 
en el "Pliego 
General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción", RL - 88. 
 
Tipus:      Totxo Perforat 
Classe:     NV- Totxo comú 
Resistència a la compressió:   perforats major o igual a R=10 N/mm2 
Altres característiques:  no geladis, no eflorescible, secció màxima, 

coloració, defectes, segons el CTE 
 
Dimensions (cm)    Llarg: 29  Ample: 14  Gruix: 9 
 
Especificació del morter 
 
Tipus de morter    M-80  Plasticitat: Grassa  Amplada de junts: 1- 
1,5 cm 
 
 
Resistència de càlcul del mur 
 
 
Coeficients de ponderació  

Cas de càrrega Classe d’acció 
Coeficient de ponderació accions 

Desfavorable Favorable 

Cas I 

Concàrregues 1,65 1 

Sobrecàrrega d’us  0 
Sobrecàrrega de neu  0 
Empentes del terreny  1 
Assentaments als 
recolzaments 

discrecional  

Accions del vent   
Tèrmiques i reològiques   
Accions sísmiques   
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Tensions de càlcul i comprovació de seccions 

Secció Classe de mur Gruix Resistència maó Resistència mur 

Mur de 15 Totxo perforat 15 cm 100Kg/cm2 15Kg/cm2 

 
ACER ESTRUCTURAL. ( CTE) 
 
Coeficients de ponderació. Hipòtesis de càrrega 
 
Hipòtesis de càrrega:  Cas III: Accions constants, sobrecarga, vent, neu i sisme 

Classe d’acció 
Coeficient de ponderació accions 
desfavorable favorable 

Accions constants 1 1 
Sobrecàrrega 1 0 
Vent 0,25 0 
Neu 0,50 0 
Accions sísmiques 1 0 
 
Resistència de Càlcul de l’acer 
 
Classe d’acer  S275    Límit elàstic N/mm2 :   275 

Determinació de límit elàstic  Garantia 
fabricant 
Coeficient de minoració   1 
Resistència de càlcul N/mm2  275 
Mòdul d’elasticitat E N/mm2  210000 
 

Deformabilitat 
Element Relació fletxa / llum 
Bigues o biguetes de coberta 
Bigues menors o iguals a 5 metres de llum 
Biguetes de sostre que no suporten murs de fàbrica 
Bigues de més de 5 metres de llum que no suporten murs de 
fàbrica 
Bigues i biguetes de sostre que suporten murs de fàbrica 
Mènsules (fletxa mesurada en l’extrem lliure) 
Elements a flexió no esmentats 
 

1/250 
1/300 
1/300 
1/400 
1/500 
1/300 
1/250 

 
Simplificacions- Mètodes de càlcul 
 
Las barres i els nusos s’han considerat línies i punts 
L’estructura real s’ha subdividit en parts. 
L’estructura real s’ha simplificat a una estructura tipus similar. 
El càlcul s’ha basat en la teoria de l’elasticitat. 
El càlcul s’ha realitzat amb mètodes inelàstics. 
S’han utilitzat els programes d’ordinador que s’indiquen a la memòria. 
 
Sol·licitacions de cada element estructural i dimensionat 
 
Especificats a la memòria tècnica i identificats en els plànols. 
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Formigo estructotal 
 

Designació del Formigó. EHE 

Element Resistència Consistència Àrid Ambient 
Contingut 
ciment 
 

Relació 
a/c 
 

Recobrim 
ent mín 
 

FONAMENTACIÓ HA-25 B-TOVA 20 IIa 275 0,6 25 

SOTRES HA-25 B-TOVA 12 IIa 275 0,6 25 

 
 
Designació d’armadures passives 
 
Acer. Designació:  B 500 S 
 
Coeficients de minoració dels materials 
 
Formigó.  Nivell de control:   Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 
Acer.   Nivell de control:   Reduït   Coeficient minoració: 1,15 
 
Si el control del formigó és reduït Fcd=10 kN/mm2. 
Si el control de l’acer és reduït ha de ser certificat i fyd = 0,75(fyk / &s). 
 
Coeficients de majoració d’accions 
Execució. Nivell de control: Normal Art. 12 EHE Projecte 
Coeficient de majoració accions permanents 1,5 1,5 
Coeficient de majoració accions variables 1,6 1,6 
 
Deformabilitat 
 
No cal comprovar la fletxa dels elements estructurals si la seva relació "llum / cantell útil" 
compleixen les 
limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE 08. 
 
Fletxa màxima a terme infinit:   L / 250 
Fletxa activa màxima, amb envans:  L / 400       <     1,0 cm. 
 
Simplificacions – Mètodes de càlcul. 
Mètode de càlcul per ordinador amb programa de CYPE INGENIEROS . 
 
Per informació mes detallada consultar annex de càlcul. 
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3.2 Tancaments exteriors 

3.2.1 Façanes 
 
Les mitgeres i façana posterior estaran formats per obra humida, amb fàbrica d’obra 
ceràmica de 15 cm de gruix, col·locada amb morter o guix.  
 
La façana sud-oest serà molt vidriada i estarà formada per taulers de fusta, aïllant tèrmic i 
plaques de cartró guix.  
La formació d’aquesta façana ventilada sera de 20 cm. de gruix, formada per totxo 
ceràmic "Gero" interior de 113 cm. arrebossat bastard amb morter hidròfug ,aïllament 
tèrmic, aïllament acústic i una fulla exterior de lames de fusta de pi cuperitzat de 15x3cm 
subjecte amb tornilleria d’acer inox. a una estructura de llates de tauler marí per exterior, 
S’inclouen llindes i entregues necessàries. 
 

3.2.2 Parets amb contacte amb zones no habitables (pati, 
escala i vestíbul) 

 
Paret de tancament formada per enguixat de guix de 1,5 cm., obra maó perforat “Gero” de 
15 cm de gruix, de 29x14x9 cm., col·locat amb morter mixt 1:2:10 ,aïllant tèrmic tipus 
poliestirè extruït de 2 cm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK i 
trasdossat de plaques de cartró guix. 
 

3.2.3 Cobertes 
 
Formació de coberta inclinada amb un pendent del 27% sobre perfils metàl·lics formant 
un pla inclinat, tauler encadellat tipus sandwich amb una capa interior de fusta decorativa, 
un aïllament tèrmic de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 0.034 W/mK al mig i 
una capa exterior de tauler hidròfug, làmina impermeable transpirable tipus MAYDILIT 
DE MADYSA , xapa de morter M-20b i acabat de teula àrab. 
 
La coberta invertida no transitable és realitzarà amb pendents de formigó cel·lular, 
aïllament amb plaques encadellades de poliestirè extruït de 8 cm de gruix i una 
conductivitat tèrmica de 0.034 W/mK, feltre geotèxtil no resistent a la intempèrie, i 
impermeabilització amb una membrana d’una làmina de betum asfàltic modificat LBM-
40, amb doble armadura de feltre de fibra de vidre i poliester i 15 cm de graves de riu. 
 
Pel que fa a les cobertes plana transitable es suportada sobre forjat horitzontal i coberta 
inclinada tal i com s’explica en el punt estructural. 
És realitzarà  amb pendents de formigó cel·lular, aïllament amb plaques encadellades de 
poliestirè extruït de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 0.034 W/mK, feltre 
geotèxtil no resistent a la intempèrie, impermeabilització amb una membrana d’una 
làmina de betum asfàltic modificat LBM-40, amb doble armadura de feltre de fibra de 
vidre i poliester, xapa de morter i paviment ceràmic. 
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3.2.4 Sostres amb contacte amb habitatges. 
 
Els sostres actuals de biguetes de fusta i revoltons ceràmics es reforçaran amb una nova 
xapa de compressió armada de 7cm de gruix, amb xarxa d’acer B 500 T de rodons del 8 
mm cada 20 cm, amb col·locació de connectors d’acer de 8 mm de diàmetre cada 25 cm 
roscats a les biguetes de fusta, aïllant acústic al soroll aeri i d’impacte, xapa de morter i 
paviment ceràmic o parket. 
 

3.2.5 Carpinteria exterior. 
 
Fusteria d’alumini lacat de color gris o similar , en finestra i balconeres amb ruptura de 
pont tèrmic, junts d’envidrament de EPDM, envidrament amb vidre doble, conjunt format 
per vidre interior incolor + cambra d’aire deshidratada amb perfil separador d’alumini i 
segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior incolor, 4/12/4 mm d’espessor, fixada 
sobre fusteria, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica) i persiana 
enrotllable d’alumini accionada amb torn. 

3.2.6 Baranes 
 
Barana de balcons amb passamà rodo, travesser inferior, muntants cada 100 cm. i 
brèndoles cada 12 cm., de 100cm. d’alçària, ancorada el forjat inferior. 
 

3.3 Sistemes de compartimentació 

3.3.1 Parets de separació 
Els paraments fixes de la compartimentació interior es faran amb plaques de cartró guix. 
 
Descripció: 
Envà de plaques de guix Pladur-WR o similar, repel·lent a l’aigua, format per 2 plaques 
de 15mm cargolades a estructura metàl·lica de sujecció i col·locació al interior 
d’aïllament al soroll aeri, fixat al sòl i sostre amb cargols. 
 

3.3.2 Carpinteria interior 
El elements mòbils de fusteria es col·locaran amb marc sobre premarc. 
Portes de pas cega, d’una fulla practicables o correderes de fusta de faig envernissada, 
bastiment de base de pi país de 70x40 mm; galzes de 70x20 mm; tapajunts de 70x10 mm 
en ambdues cares amb ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de acer 
inoxidable de primera qualitat. 
 

3.4 Sistema d’acabats  
 
Els paviments a d’interior dels habitatges amb peces de gres ceràmic o similar, i a les 
zones comuns amb peces de pedra natural. Cels rasos de plaques fixes de cartró guix 
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penjat del forjat. Els banys i les cuines s’enrajolaran fins al falç sostre i la cuina es 
revestirà la superfície entre armaria amb el mateix marbre de la encimera. 
 

3.4.1 Revestiments 
 
Arrebossat deixat de regle amb morter de ciment 1:4 als paraments exteriors. Arrebossat 
mestrejat amb morter de ciment 1:4, o deixat de regle, a les parets interiors de la cambra 
de màquines i les de cuina, safareig i cambres de bany, que s’han d’enrajolar. Enguixat a 
bona vista de tots els sostres i la resta de les parets verticals interiors. Aplacat de marbre 
nacional en cuina entre armaris alt i baixos, Enrajolat de ceràmica esmaltada safareig i 
cambres de bany. Taulell de marbre nacional a la cambra de bany i a la cuina de 3cm de 
griux. Pintura al plàstic texturat, amb una capa d’imprimació de làtex diluït i dues de 
pasta plàstica, als paraments exteriors. Pintura al plàstic llis, amb una capa d’imprimació i 
dues d’acabat, als paraments interiors. Vernís sintètic sobre fusta amb una capa de 
protecció insecticida-fungicida i dues capes de vernís. Pintura a l’esmalt sintètic sobre 
acer amb una capa d’imprimació antioxidant i dues capes d’esmalt sintètic. 
 

3.4.2 Paviments 
 
Paviment de parquet flotant format per llates encadellades constituïdes per tres capes 
col·locades transversalment, premsades i encolades entre si, estant la capa vista de roure 
de   3 mm d’espessor, acabat en vernís acrílic, cinc mans, instal·lat en sistema flotant 
sobre flassada especial d’escuma de polietilè de 30 kg/m3 amb làmina PE de 0,2 mm. 
Col·locat mitjançant encolat simple complet entre les taules, amb adhesiu tipus D3 
(antihumitat). Tot el conjunt sobre solera de morter de ciment completament anivellada i 
mestrejada. 
Paviment de rajola de gres català per exterior col·locat amb morter de ciment 1:6, a totes 
les terrasses. 
Paviment de marbre nacional col·locat amb morter de ciment 1:6 a les zones comunes. 
Esglaons de marbre nacional formant frontal i estesa, col·locat amb morter mixt 1:2:10, 
en les escales. 

3.5 Equipaments 
 

3.5.1 Banys 
 
Els aparells sanitaris quedaran sempre anivellats i cada aparell disposarà d’un sifó que és 
pugui registra. 
 
Banyeres de xapa d’acer esmaltades o acríliques de color blanc. Inodors, bidets i lavabos 
de porcellana vitrificada color blanc 
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3.5.2 Safareig i cuines 
 
La aigüera serà d’acer inoxidable de doble cubeta, i el safareig de gres esmaltat, amb 
bateria d’aixetes monocomandament tipus Roca o similar, de primera qualitat. 
 

3.6 Sistema d’instal·lacions 
 

3.6.1 Instal·lació de evacuació 
 

3.6.1.1 De Fums 
 
Es realitzarà l’extracció de fums de les cuines i els banys, que no ventilen directament al 
carrer, de forma forçada amb extractors elèctrics i tubs metàl·lics homologats per la 
normativa vigent de 110 mm de diàmetre. Totes les conduccions es remataran amb 
xemeneies situades per sobre de la rasant de la coberta. 
 

3.6.1.2 Evacuació d’aigües pluvials i residuals 

EXPLICACIÓ DEL SISTEMA ADOPTAT 

El sistema adoptat ha estat el d’evacuació per gravetat i mitjançant un sistema separatiu, 
és a dir, els baixants d’aigües pluvials i els corresponents a aigües residuals seran 
independents. Dins d’aquest sistema separatiu, en les baixants d’aigües residuals no es 
diferenciarà entre aigües fecals (desguàs del wàter) i usades (desguàs de banyera, lavabo, 
bidet, aigüera). Això suposarà la instal·lació de dos conduccions tipològicament diferents, 
una per a les aigües pluvials i una altra per a les procedents de l’interior de l’edifici, 
corresponents a les cambres humides. Els col·lectors de la xarxa pluvial i residual es 
mantindran igualment independents, culminant el seu recorregut en una arqueta habilitada 
per a tal fi, a partir de la qual s’uniran a la xarxa única i general de clavegueram. 
 
Aquesta solució presenta l’avantatge de que, en cas d’una forta pluja, és pràcticament 
impossible que s’omplin les baixants, el que suposaria una posada en càrrega de les 
mateixes, evitant així l’anomenat "efecte de col·lapse hidràulic”. Quant a les baixants 
d’aigües residuals, incluiran una xarxa de ventilació primària que sortirà en planta coberta 
1’5metres si es tracta de coberta inclinada i 2 metres si es coberta plana. 
 
Xarxa d’aigües residuals: 
Les derivacions d’evacuació dels aparells serà mitjançant el sistema de sifó individual, a 
excepció del wàter, que tindrà evacuació directa a la baixant mitjançant un manguetó 
d’escomesa de longitud inferior o igual a 1m. El sifó individual portarà al fons un 
dispositiu de registre amb tap enroscat. En els aparells sanitaris el ramal de desguàs 
s’unirà a un tub de derivació que desembocarà a la baixant. 
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Xarxa d’aigües pluvials: 
La recollida d’aigües 
pluvials de la coberta plana i 
transitable serà mitjançant 
“sumidero” sifònic capaç de 
suportar de formar constant 
una càrrega de 100kg/cm². El 
diàmetre del sumidero serà 
entre 188 i 240mm. (1,5 
vegades el baixant). 
 
 
 
 
 
Xarxes d’aigües residuals i pluvials: 
Les baixants seran de PVC i aniran fixades a l’obra, de 12cm. mínim d’espessor, 
mitjançant abraçaderes cada 1,5m. 
 
A la base de tots els baixants, tant de la xarxa pluvial com de la xarxa residual, es 
col·locaran colzes de pressió, o elements especials segons el fabricant, i s’uniran al 
col·lector general, que discurrirà pel sostre de la planta baixa i mitjançant aquetes en el 
terra de planta baixa , per la zona comú de l’edifici es connectaran a la xarxa de 
clavegueram. La pendent del col·lector serà com a mínim d’un 1%. 
 
El col·lector, a l’encontre amb la baixant, es mantindrà lliure de connexions de desguàs a 
una distància igual o major a 1m. en ambdós costats. Es disposaran tants punts de registre 
com encontres entre col·lectors, canvis de direcció i/o pendent hi hagi a la instal·lació, 
així com en trams rectes cada 15m. s’instal·laran a la meitat superior de la tuberia. En els 
canvis de direcció es situaran colzes de 45º amb registre enroscat. 
 
 
La subjecció de la xarxa a la cara inferior del forjat de la 
planta baixa serà mitjançant “abrazaderas”, les quals es 
col·locaran cada 1,5m. i separades en tubs de PVC 0,3cm. 
Aquestes seran de ferro galvanitzat, disposaran de folro 
interior elàstic i seran regulables per donar a la xarxa la 
pendent desitjada. Si en algun punt la distància de la 
xarxa al forjat és de 25cm. o més tots els punt fixes 
d’anclatge es realitzaran mitjançant trapezis de fixació 
per mitjà de tirants fixats al forjat. 
La unió de la xarxa de tuberies serà mitjançant cola 
sintètica impermeable de gran adherència i disposarà 
dels absorbidors de dilatacions necessaris.    Imatge 2: Tubs de PVC 
 
Abans de sortir a la xarxa exterior, connectarem les xarxes aigües residuals i la de 
pluvials interposant un tancament hidràulic que impedeixi la transmissió de gasos d’una a 
l’altra, que en aquest cas serà una arqueta sifònica col·locada al final dels col·lectors. De 

Imatge 1: Secció esquemàtica d’un sifó 
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la citada arqueta sortirà un únic col·lector que s’unirà a l’escomesa de la xarxa general de 
clavegueram. 
 
 
BAIXANTS PLUVIALS I RESIDUALS MITJANÇANT EL SISTEMA  
SEPARATIU  

1. Els baixants de pluvials i residuals seran independents. 
2. En els baixants residuals no es diferenciarà entre aigües fecals i usades. 
3. Els col·lectors de les xarxes pluvials i residuals es mantindran igualment 

independents, finalitzant ambdós en una arqueta habilitada pera a tal fi, el 
que es realitza per evitar l’anomenat “efecte de col·lapse hidràulic”. 

4. Las derivacions evacuació dels aparells es realitzarà mitjançant un 
sifó individual, al igual que la recollida d’aigües de la xarxa de 
pluvials. 

5. A la base de totes les baixants es col·locarà un colze de pressió (el 
necessari segons fabricant) per unir-se al col·lector general que anirà 
penjat de la part inferior del forjat de la planta soterrani. 

6. Les xarxes de pluvials i residuals s’uniran abans de sortir a la xarxa 
exterior mitjançant una arqueta sifònica que evitarà que es barregin els 
gasos de les xarxes. 

 
• Tipus de materials existents: 

o Conduccions (derivacions, baixants i col·lectors): 
� PVC-PVC-U (Policlorur de vinil) 
� PE (Polietileno) 
� PP (Polipropileno) 

o Tancaments hidràulics (sifons, bots sifònics) 
� PVC 
� PE 
� Acer inoxidable 
� Llautó (cromat) 

 
• Característiques de la coberta: 

Plana: 
⇒ Pendent ≤ 3%. 
⇒ Juntes de dilatació ≤ 5 m. 
 

• Característiques de la xarxa d’aigües pluvials: 
� Sistema de desguàs sifònic a la coberta plana transitable. 

⇒ Albelló (“Sumidero”) sifònic. 
⇒ Caldereta. 
⇒ Tub de desaguàs. 

� La connexió amb la baixant serà vertical. 
� Las tuberies seran de PVC i de 3m. de longitud 
� La baixant tindrà  “abrazaderas” cada 1,5m. 
� Unió dels tubs segellada mitjançant cola sintètica impermeable de gran 

adherència. 
� Es col·locarà com a mínim una junta elàstica a cada baixant. 
� Col·locació de colze de pressió o peça especial segons fabricant a la base 

de les baixants. 
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� En els col·lectors penjats es col·locaran colzes de 45º amb registre enroscat 
en els canvis de direcció. 

� Es situarà un tap de registre a cada trobada de tubs i en trams rectes cada 
15m. 

� Col·locació d’arqueta sifònica  per a connectar la instal·lació evacuació a 
la xarxa general. 

 
• Característiques de la xarxa d’aigües residuals: 

� La connexió amb la baixant serà de 45º com a mínim. 
� Las tuberies seran de PVC i de 3m. de longitud 
� La baixant tindrà  “abrazaderas” cada 1,5m. 
� Unió dels tubs segellada mitjançant cola sintètica impermeable de gran 

adherència. 
� No es realitzaran descàrregues verticals, només horitzontals o inclinades, 

evitant així les servituds per pas d’instal·lacions. 
� Las derivacions individuals seran de Ø110mm. 
� El punt evacuació més alt discurrirà per sota del suministre d’aigua. 
� Es col·locarà com a mínim una junta elàstica a cada baixant. 
� La baixant es prolongarà com a mínim 2m. per sobre del paviment de la 

coberta transitable (sistema de ventilació primària) i es garantitzarà 
l’estanqueïtat permanent de la junta impermeabilitzant-tubería. 

� Col·locació de colze de pressió o peça especial segons fabricant a la base 
de les baixants. 

 
 

� En els col·lectors penjats es col·locaran colzes de 45º amb registre enroscat 
en els canvis de direcció. 

� Es situarà un tap de registre a cada trobada de tubs i en trams rectes cada 
15m. 

� Col·locació d’arqueta sifònica  per a connectar la instal·lació evacuació a 
la xarxa general. 

 
La xarxa d’aigües residuals disposarà també d’una ventilació secundària que consisteix 
en una columna (xarxa  de tuberies igual a la existent i paral·lela a ella) que 
connectarà amb la baixant principal en plantes alternes  per sobre de l’escomesa dels 
aparells sanitaris. Per la seva part superior aquesta connexió s’ha de realitzar  com a 
mínim 1m. per sobre de l’últim aparell sanitari existent. 
 

• Característiques dels diferents aparells de la xarxa i les seves derivacions: 
� Aigüera: 

⇒ La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 
4,00m. 

⇒ L’alçada de connexió al desguàs serà de  50cm. de l’eix del tub al 
paviment. 

� Rentadora i rentavaixelles: 
⇒ La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 

4,00m. 
⇒ L’alçada de connexió al desguàs serà de  50cm. de l’eix del tub al 

paviment . 
� Lavabo: 



       Rehabilitació i remunta d’un edifici plurifamiliar a Sant Feliu de Guíxols        
 

30 

⇒ La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 
4,00m. 

⇒ L’alçada de connexió al desguàs serà de  50cm. de l’eix del tub al 
paviment 

� Bidet: 
⇒ La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 

4,00m. 
⇒ L’alçada de connexió al desguàs serà de  7,5cm. de l’eix del tub al 

paviment 
� Wàter:  

⇒ La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 
1,00 m. 

⇒ L’alçada de connexió al desguàs serà de 11cm. si és amb sortida 
inclinada i de 7,5cm. si és horitzontal, sempre de l’eix del tub al 
paviment. 

� Banyera: 
⇒ L’alçada de connexió al desguàs serà de 11cm. de l’eix del tub a la 

part superior del forjat en el que està col·locada. 
⇒ La distància de l’aparell a la baixant sempre serà la menor de la 

derivació, ja que és la que té menys alçada, pel que com a màxim 
seran 4,00m., però normalment serà inferior. 

 
• Diàmetres del tub de les diferents derivacions i baixants: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMATIVA  
 
Per a la realització del Projecte s’han consultat les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances vigents en el moment: 
 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Salubritat, concretament 
el HS 5 Evacuació d’Aigües. (CTE-DB HS5) 

Xarxa d’aigües residuals:  

� Aigüera � ø32mm.              Derivacions individuals � ø110mm.    

� Safareig � ø40mm.             Baixant � ø125-160mm.  

� Lavabo � ø32mm.               Col·lector � ø50-63mm.  

� Bidet � ø32mm. 

� Wàter � ø110mm. 

� Banyera � ø50mm. 

 

Xarxa d’aigües pluvials : 

� Baixant � ø125mm. 

� Col·lector � 50-63mm. 
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• Normes UNE, per a tuberies de PVC: UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 
1453-1:2000 (evacuació d’aigües residuals i pluvials); UNE EN 1401-
1:1998 (connexió a xarxa de sanejament), UNE EN 1456-1:2002 i UNE 
EN 1566-1:1999. 

 
En general totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents 
a la posada en servei d’instal·lacions evacuació en edificis i xarxa de sanejament. 
 

3.6.1.3 De residus ordinaris 
 
Segons el Decret d’ecoeficiencia és preveurà uns contenidors per l’evacuació dels residus 
de 150 dm³ a les cuines 

3.6.2 Instal·lacions elèctriques 
 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 
volts en monofàsica i 230/400 volts en trifàsica) i s’adaptarà al que estableix el REBT 
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió” (RD 842/2002) i a les seves instruccions 
complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
 
La instal·lació està prevista per a satisfer els necessitats normals de: 
 
-6 habitatges. 
-1 serveis general. 
-1 Ascensor. 
-2 Locals comercials 
 
La nova instal·lació elèctrica tindrà el seu inici en l’actua’l armari ubicat a la planta baixa, 
aquesta instal·lació s’haurà de revisar i si fos necessari adequar-lo a la normativa vigent 
per poder sol·licitar l’augment de potencia a la Companyia elèctrica. 
 
Dintre de cada habitatge nou es situarà on marquen els plànols el quadre de protecció que 
serà homologat i contindrà els interruptors de control, els diferencials i interruptors 
automàtics (si és necessari). 
 
Es realitzarà una presa de terra amb piquetes d’acer de 2.00 m de longitud clavades en la 
terra, separades com a mínim 2 m entre elles i connectades entre si. 
 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric d’interior dels habitatges es realitzarà segons les prescripcions 
establertes en el REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 
 
La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons el REBT amb electrificació 
Elevada i una potencia de 9200 W. 
 
El material de maniobra utilitzat (polsadors, interruptors, preses de corrent) seran de 
primera qualitat i la seva distribució s’ajustaran el grafiat en els plànols. L’altura de 
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muntatge serà de 90 cm sobre el paviment d’interruptors, commutadors i polsadors, en els 
dormitoris els mecanismes de les tauletes de nit se situaran a 70 cm del paviment. En les 
cuines l’altura dels endolls situats en el taulell serà de 120 cm. La resta d’endolls de 
l’habitatge se situarà a una altura de 25 cm del paviment. Els endolls i punts de llum 
estaran connectats al circuit de presa de terra. 
 

Parts de la instal·lació 
 

1. ESCOMESA 
Part de la instal·lació de la xarxa de distribució, la qual alimenta la caixa general de 
protecció (C.G.P) amb la xarxa general. 
Es realitzarà segons els traçats més curts i l’aïllament dels conductors es mantindrà fins 
els elements de connexió de la CGP. 
L’escomesa anirà per terrenys de domini públic excepte en aquells casos d’escomesa 
aèrea o subterrània, en les quals hagués estat autoritzat les corresponents survituts de pas. 
S’ha d’evitar la realització d’escomeses per patis interiors, garatges, jardins privats, vials 
de conjunts privats tancats. 
En general es disposarà d’una única per edifici o finca. Si bé, es podran establir 
escomeses independents per subministaments complementaris establerts al Reglament 
Electrònic per Baixa Tensió. 
Segons la ITC-BT-11 apartat 1.2.3 i ITC-BT-07 apartat 2.1.2 i 2.2.3 l’escomesa anirà 
canalitzada i haurà de taponar-se fins aconseguir una estanqueitat adequada. La distància 
amb altres instal·lacions serà de 0.2metres. No es prodran instal·lar més d’un circuit per 
tub, és a dir, hi haurà 3 conductors. També s’han d’evitar els canvis de direcció i per 
facilitar “el tendido” dels cables s’instal·laran arquetes intermitges, registrables, cegues 
com a màxim cada 40 metres. 
 
 

2. INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ  
És aquella que uneix la caixa general de protecció amb les instal·lacions interiors o 
receptores de l’usuari. 
Començaran al final de l’escomesa i finalitzarà als dispositius generals de comandament i 
protecció. 
Aquestes instal·lacions es situaran i discorreran sempre per llocs d’ús comú i quedaran 
dins de la propietat de l’usuari, que es responsabilitzarà de la seva conservació i 
manteniment. 
Les parts que constitueixen les instal·lacions d’ enllaç són: 

• Caixa general de protecció (CGP) 
• Linia general d’alimentació (LGA) 
• Elements per l’ Ubicació de comptadors (CC) 
• Derivació individual (DI) 
• Caixa per Interruptor de Control de Potència (ICP) 
• Dispositius Generals de Commandament i Protecció (DGMP) 

 
 
 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (ITC-BT-13) 
Són les caixes que allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. 
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S’instal·larà preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs de permanent i 
lliure accés. La seva situació es fixarà de mutu acord entre la propietat i la empresa de 
subministrament. 
Quan l’escomesa sigui subterrània s’instal·larà sempre en un nínxol a la paret, que es 
tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons 
UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d’acord amb 
les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposant d’un pany 
normalitzat per l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es trobarà a un 
mínim de 30cm del terra. 
Al nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per allotjar els conductes per 
l’entrada de l’escomesa subterrània de la xarxa general, segons  ITC-BT-21 per 
canalitzacions encastades. 
 
 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ  (L.A) (ITC-BT-14) 
És aquella que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors. 
D’una mateixa línia general poden fer-se derivacions per distintes centralitzacions de 
comptadors. 
El traçat de la línia serà el més curt i rectilini possible i haurà d’anar per zones d’ús comú. 
Estarà formada per conductes aïllats a l’interior de canals protectors. 
Els conductes a utilitzar, tres de fase i un neutre, seran de coure, unipolars i aïllats. 
 
 
 CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS (ITC-BT-16) 
Característiques del local: 
El local on s’ubiquin els comptadors estarà dedicat únicament a ells i ha de complir les 
condicions de protecció contra incendis que estableix la NBE-CPI-96 per els locals de 
risc especial baix. Estarà ubicat a planta baixa preferentment i no servirà mai per a pas ni 
accés a altres locals. 
Estarà construït amb parets de clase M0 i paviment de clase M1, separats d’altres locals 
que presentin riscos d’incendis o produeixin vapors corrosius i no estaran exposats a 
vibracions ni humitats. 
 
Concentració de comptadors: 
Els comptadors portaran dispositius per impedir manipulacions i fussibles de seguretat i 
cadascun d’ells portarà un ròtul indicatiu de l’abonat o derivació individual a la qual 
pertany. Els comptadors i de més dispositius per la mesura de l’energia elèctrica, estaran 
ubicats al local. El cablejat que efectui les unions embarrat-comptador-born de sortida 
podrà anar per sota de tub o conducte. 
 
 INSTAL·LACIONS RECEPTORES 
Les instal·lacions receptores es distribuixen al llarg de tot l’edifici a les diferents plantes, 
serveis generals i locals. 
 
 

3. DERIVACIONS INDIVIDUALS (D.I) (ITC-BT-15) 
És la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació subministra 
energia a una instal·lació d’usuari. La derivació inidividual s’inicia a l’embarrat general i 
comprén els fussibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de 
comandament i protecció. 
Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 



       Rehabilitació i remunta d’un edifici plurifamiliar a Sant Feliu de Guíxols        
 

34 

• Conductors aïllats a l’interior de tubs empotrats. 
• Conductors aïllats a l’interior de tubs de muntatge superficial. 
• Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa dels quals només es 

pugui obrir amb l’ajuda d’un útil. 
• Conductes aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i 

construïts a l’efecte. 
Cada derivació individual serà totalment independent de les derivacions corresponents a 
altres usuaris. 
Es disposarà d’un tub de reserva per cada 10 derivacions individuals o fracció, desde les 
centralitzacions de comptadors fins a les vivendes o locals, per poder atendre fàcilment 
possibles ampliacions. Aquestes derivacions han de discòrrer per zones comuns de 
l’edifici. 
 
 

4. DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ(D.G.M.P) 
(ITC-BT-17) 

Se situaran el més proper possible del punt d’entrada de la derivació individual al local o 
vivenda de l’ususari. 
A les vivendes, s’haurà de preveure la situació dels dispositius generals de 
commandament i protecció al costat de la porta d’entada i no podrà col·locar-se en banys, 
dormitoris, entre altres. 
Als locals destinats a activitats industrials o comercials, hauran de situar-se el més proper 
possible a la porta d’entrada a aquests. 
 
Composició i característiques dels quadres: 
Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3 
amb un grau de protecció mínim IP 30. L’envolvent per a l’interruptor de control de 
potència serà precintable i les seves dimensions seran d’acord amb el tipus de 
subministamnent i tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus correspondran a un 
model oficialment aprovat. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran com a mínim: 

• Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permet el seu accionament 
manual i el qual està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrrega. Serà 
independent de l’interruptor de control de potència. 

• Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció front contactes indirectes 
de tots els circuits. 

• Dispositius de tall omnipolar, destinats 
a la protecció contra sobrecàrregues 

• Dispositiu de protecció contra 
sobretensions, segons ITC-BT-23, en 
cas de necessitat. 
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Els diferents circuits que trobem al Quadre de Comandament i Protecció són els 
següents: 
 

• C1: Circuit de distribució interna, destinat a alimentar els punts d’il·luminació. 
• C2: Circuit de distribució interna, destinat a preses de corrent d’ús general i 

frigorífic. 
• C3: Circuit de distribució interna, destinat a alimentar la cuina i el forn. 
• C4: Circuit de distribució interna, destinat a alimentar la rentadora. 
• C5: Circuit de distribució interna, destinat a alimentar preses de corrent dels banys 

i de les bases auxiliars de la cuina. 
 
 
A més a més, si ens trobem  amb grau d’electrificació elevat poden aparèixer altres 
circuits més: 
 

• C6: Circuit de desdoblament de C1 per a cada 30 punts d’il·luminació. 
• C7: Circuit de desdoblament de C2 per cada 20 preses de corrent o sup>160m2 
• C8: circuit de distribució interna per a quan existeixi calefacció elèctrica 
• C9: circuit de distribució interna per a quan existeixi aire acondicionat 
• C10: Circuit de distribució interna per a una secadora independent 
• C11: Domòtica 
• C12:Circuit adicional per als circuits C3 i C4 o per al C5 quan el seu número de 

preses sigui superior a 6 
 
 

5. DISTRIBUCIÓ INTERIOR A LA VIVENDA 
Els cables que s’utilitzin no presentaran unions i la seva secció serà uniforme. 
Els conductors a utilitzar seran de coure o d’alumini, aïllats i normalment unipolars, 
seguint els codi de colors indicat a la ITC-BT-19. 
Podran anar encastats o discòrrer pel fals sostre si disposa d’ells. 
Distàncies a tenir en compte: 
 

- 0,20m de les portes i cantonades de parets. 
- 0.5m del sostre. 
- Els endolls normals aniran a 0,30m del terra. 
- Els endolls de cuina aniran a 1,10m de terra. 
- Els endolls de llit de dormitori aniran a 0,60m del terra. 
- Els punts de llum normal a 1,10m del terra. 
- Els punts de llum del llit a 0.60m del terra. 
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Les caixes de derivació han de complir les següents 
condicions: 

- Es col·locaran tantes caixes com 
derivacions hi hagi. 

- Es situaran a 0.50m del sostre. 
- Les dimensions seran de 0,10x0,10 

(quadrades o rodones) i de 0,20x0,10 
(rectangulars). 

- Les caixes de vivendes tindran 
entre 2 i 3 sortides per costat. 
- Registrables a cada habitacle. 

Imatge 6:  Caixa de derivació on es pot  
observar les unions dels cables 

 

3.6.2.1 Instal·lació de posta a terra. 
 
S’estableix principalment com a objecte de limitar la tensió que, amb respecte a terra, pot 
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, asegurar l’actuació de les 
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria als materials eléctrics 
utilitzats. 
La ITC-BT-18 és d’obligat compliment per les instal·lacions de posta a terra. 
 
Definició: 
És la unió directa, sense fusibles ni protecció, d’una part del circuit o d’una part 
conductora que no pertany al mateix mitjançant una presa de terra amb un electrode o 
grup enterrat al terra. 
Mitjançant aquesta s’ha d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i 
superfície pròxima no apareixin diferències de potencials perilloses i que permetin el pas 
al terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric. 
 
Preses de terra: 
Per a les preses de terra es poden utilitzar electrodes formats per: 

• Barres, tubs. 
• Pletines, conductors nu. 
• Plaques. 
• Anelles o malles metàl·liques constituides per elements anteriors o combinacions. 
• Armadures de formigó enterrades (excepció de les armadures pretensades) 
• Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

 
Els conductors de coure que s’utilitzin com electrodes seran de construcció i resistència 
elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 
Els tipus i la profunditat d’enterrament de les tomes de terra haura de ser la suficient per 
tal que la possible pèrdua de humitat del terra, la presència de gel o altres efectes 
climàtics, no augmenti la resistència de la presa de terra per damunt del valor previst. La 
profunditat mai serà inferior a 0,5m. 
Les canalitzacions metàl·liques d’altre serveis mai s’han d’utilitzar com a tomes per raons 
de seguretat. 
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Borns de posta a terra: 
A tota instal·lació de posta a terra s’haurà de preveure un born principal de terra, al qual 
hauran d’unir-se els conductors següents: 

• Els conductors de terra 
• Els conductors de protecció 
• Els conductors d’unió equipotencial principal. 
• Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 

S’ha de preveure sobre els conductors i en lloc accessible, un dispositiu que permeti 
mesura la resistència de la presa de terra corresponent. 
 
Conductors de protecció: 
Serveixen per unir elèctricament les mases d’una instal·lació a determinats elements, amb 
la fi d’assegurar la protecció front contactes indirectes. 
La secció dels conductors de protecció serà la que s’indica per taules o la que s’obté per 
càlcul segons la norma UNE 20.460 -5-54. 
Característiques: 

• Tots els conductors de protecció que no formin part de la canalització 
d’alimentació seran de coure. 

• Secció mínima de 2,5mm2 si els conductors de protecció disposen d’una protecció 
mecànica. 

• Secció mínima de 4mm2 si els conductors no disposen d’una protecció mecànica. 
• Els conductors hauran d’estar protegits front deteriorament mecànic, químic i 

electroquímic i front els esforços electrodinàmics. 
 
Com es realitza la posta a terra: 
S’ha d’instal·lar al fons de les rases de cimentació dels edificis, i abans de l’inici 
d’aquestes, un cable rígid de coure nu d’una secció mínima segons ITC-BT-18, formant 
un anell tancat que influeixi a tot el perímetre de l’edifici. A aquest anell es connectaran 
la estructura metàl·lica de l’edifici o si es tracta de cimentació amb formigó, es 
connectaran un cert número de ferros dels considerats principals i com a mínim un per 
sabata. Aquestes connexions es realitzaran mitjançant soldadura aluminotèrmica o 
autògena. 
 
S’ha de verificar que totes les preses de corrent disposin de presa a terra ja que per 
normativa és d’obligat compliment i aquest cable a de ser de color groc-verd 
 

 
 
 
Imatge 7:Mostra d’endoll connectat a la posta a terra 
mitjançant el cable de color groc-verd (obligat 
compliment segons normativa) 
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3.6.3 Instal·lacions de fontaneria. 
 

Explicació del sistema adoptat 
 
La companyia subministradora ens proporciona al nostre edifici la pressió i cabdal 
suficient, dues dades imprescindibles per a calcular la nostra instal·lació. La xarxa que 
utilitzarem per a la distribució de l’aigua serà una xarxa oberta o lineal. 
 
L’empresa encarregada de subministrar-nos la instal·lació haurà de realitzar l’escomesa 
exterior, que uneix la xarxa general d’alimentació amb la clau de registre, ubicada a la via 
pública en una arqueta de 600x750x700mm. Aquesta tuberia anirà sota solera de 
paviment en un caixó d’obra de 15x15cm. 
 
Serà a partir de la clau general on començarà la nostra instal·lació, realitzant la clau de 
l’edifici, ubicada al porxo de la nostra propietat. Des d’aquest punt sortirà el tub 
d’alimentació que anirà fins a l’armari de comptadors. La bateria de comptadors es troba 
a planta baixa en un armari de dimensions 185x77x310cm ja que el número de 
comptadors que tenim és 9 (6 pisos + 2 locals + 1 serveis generals de l’edifici). Abans de 
la bateria de comptadors és d’obligat compliment la col·locació d’una vàlvula 
antirretorns. Cadascun d’ells haurà de disposar de una clau abans i d’una vàlvula 
antirretorns després. D’aquí sortiran els montants de diàmetre 25mm per a cada vivenda. 
 
Desde el quadre de comptadors arribarem als conductes tècnics amb els montants aïllats, 
a través del fals sostre del vestíbul. Per aquest conducte, de dimensions 60x55cm, pujaran 
16 montants. Desde aquests subministraran a totes les plantes del edifici on trobem una 
clau de tancament amb la respectiva porta registrable de 40x40cm del conducte técnic. 
 
A continuació, es realitzarà la derivació per a cada habitatge, que connectarà la clau de 
tancament amb la clau de pas de l’abonat. Aquesta derivació es realitzarà mitjançant tub 
rígid de coure amb protecció  que anirà fixat  al forjat mitjançant abraçaderes i ocult pel 
fals sostre del passadís. Entrarà a l’interior de les vivendes el més proper al forjat possible 
a una distància aproximada de 30cm. A partir de la clau d’abonat comença la instal·lació 
individual en la qual s’han de tenir un seguit de consideracions: 
a) S’ha d’intentar evitar passar per les cambres en les que es passi molta estona, com 
poden ser menjadors i habitacions. 
b) Anirem pel fals sostre de banys i cuines mitjançant tub rígid, enfundat, per tal d’evitar 
condensacions a l’estiu i fixat al forjat mitjançant abraçadores. 
c) A cada cambra humida s’haurà de col·locar una clau de seccionament 
d) Cada aparell (punt de consum) haurà de disposar de la seva clau de tall. 
 
PISOS: 
Tots els pisos disposen d’un bany i una cuina. 
Hi ha tres tipus de vivendes: 
Vivenda tipus 1 – dos banys amb dutxa, lavabo, inodor i la cuina disposa d’una aigüera, 
un rentaplats i una rentadora. 
Vivenda tipus 2 – dos banys format per una dutxa, banyera, dos lavabos i un inodor; i la 
cuina aigüera, rentaplats i rentadora a la galeria. 
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Vivenda tipus 3 – un bany format per dutxa, lavabo i un inodor; i la cuina aigüera, 
rentaplats i rentadora a la galeria. 
Per a la producció d’aigua calenta s’ha de tenir en compte la utilització de captadors 
solars per tal de millorar la temperatura de producció d’aquesta. Per tant, haurem de tenir 
present la reserva d’un espai per a la ubicació de l’acumulador i caldera. La ubicació 
d’aquestes serà a la galeria( tipus 2) o a la cuina( tipus 1 i 3). 
Com la distància entre la caldera i l’últim punt de consum és superior a 15m haurem de 
disposar d’un circuit de recirculació per a aigua calenta sanitària. 
 

3.6.4 Acumulació d’aigua calenta sanitària 
 
Per a la producció i l’acumulació d’ ACS utilitzarem captadors solars que constaran de 
plaques solars que tindran unes dimensions de 1,00x2,00m. S’instal·laran a la coberta 
plana de l’edifici, en sentit sud i a 45º, en sèrie - paral·lel i tindran vàlvules de tancament 
a l’entrada i sortida de les diferents bateries de comptadors i entre les bombes, per poder-
les aïllar en cas de reparació o substitució. A més disposaran d’una vàlvula de seguretat 
per fila per tal de protegir la instal·lació. 
La superficíe a la coberta per a la col·locació d’aquests captadors és de 49 m2, on 
col·locarem 14 plaques de 2100x1070x85mm 
L’estructura suport de les plaques i el sistema de fixació permetrà la correcta dilatació 
dels materials, i serà metàl·lica amb protecció de la intempèrie. 
Els tubs de la instal·lació que quedin a la intempèrie aniran protegits mitjançant pintura 
asfàltica, assegurant la seva durabilitat front a les condicions climatològiques. 
L’acumulador i el sistema d’energia convencional auxiliar aniran col·locats en sèrie, 
acumulador a la part inferior i calentador a la superior a l’interior d’algun armari de la 
cuina o del safareig (segons la vivenda). 

Parts de la instal·lació 
 

1. ESCOMESA 
És la tuberia que enllaça la xarxa de distribució general amb la clau de registre o tall 
general del inmoble, situada a la via pública. 
Aquesta tuberia ha de disposar de un clau de presa  o “collarín” de presa en càrrega 
(d’obligat cumpliment segons CTE), la qual estarà situada sobre la xarxa de distribució 
general i la seva funció serà la d’obrir el pas a l’ acomesa. 
El tub no atravessarà cap mur de tancament de l’edifici, ja que a l’entrada tenim una 
cimentació aïllada. 
 

2. CLAU DE PRESA 
Es troba col·locada sobre la tuberia de la xarxa de distribució general i és d’obligat 
cumpliment segons el CTE. 
S’encarrega d’obrir o interrompre el subministrament a l’edifici i pot ser una clau de 
presa o un “collarín” de presa en càrrega. Nomès la pot manipular la companyia. 
 

3. CLAU DE REGISTRE 
Estarà ubicada a la via pública al costat de l’edifici i situada sobre l’escomesa, protegida 
per una arqueta. La seva manipulació serà exclusiva del subministrador o persona 
autoritzada, sense que els abonats, propietaris o terceres persones puguin manipular-la. 
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4. CLAU GENERAL DE L’EDIFICI 
Uneix l’ escomesa amb la instal·lació interior de l’edifici i s’ubicarà a l’interior de 
l’edifici. 
Serveix per interrompre el subministrament a l’edifici. 
Estarà allotjada en una arqueta situada al porxo de la finca i amb una tapa registrable per 
facilitar la seva manipulació. L’interior de l’arqueta ha d’estar arrebossat amb ciment 
portland i impermeabilitzat, disposant també de un desguàs natural. 
Haurà d’estar construida pel propietari o abonat i serà de la seva responsabilitat. 
 
 FILTRE DE L’INSTAL·LACIÓ GENERAL 

Ha de retenir els residus de l’aigua que puguin donar lloc a corrosions de les 
canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà a continuació de la clau de tall general. 
Aquest filtre ha de ser de tipus Y amb un llindar de filtració comprès entre 25 y 50 
µm, amb malla d’acer inoxidable i amb un bany de plata, per evitar la formació de 
bacteries 

 
5. TUB D’ALIMENTACIÓ  

És la tuberia que enllaça la clau de pas de l’inmoble amb la bateria de comptadors. 
 

6. BATERIA DE COMPTADORS DIVISIONARIS EN QUADRE 
S’intal·larà al final del tub d’alimentació, després de la vàlvula antirretorn. (de retenció) 
S’ubicarà en un armari, que han de complir uns requisits bàsics segons normativa. 
Aquests han d’estar en zones comuns i de fàcil accès, i estaran provistes de il·luminació 
elèctrica, desguàs tipus sifònic amb reixa d’acer inoxidable amb connexió a la xarxa de 
sanejament general de l’edifici o directament a la xarxa pública de clavagueram (si no pot 
absorbir tot el cabdal). Ha d’estar suficientment separades d’altres dependències 
destinades a la centralització de comptadors, en aquest cas d’electricitat. 
 
Característiques de la cambra: 
La cambra ha de disposar d’una pendent del 1% i dimensions mínimes de 0,65m de 
profunditat i 2m d’altura. 
La porta ha d’obrir cap a fora, amb un espai lliure de 0.8m i ha de ser capaç de resistir la 
intempèrie i els esforços mecànics. S’han de fer obertures fixes (reixes) que possibilitin la 
correcta ventilació, una a nivell del terra i l’altre a nivell de sostre. 
Segons CTE hauran de disposar de clau i pany, (pany de “cuadradillo” de 8x8mm). 
La filada superior de comptadors ha de quedar com a màxim a 1.3m d’altura desde el 
terra i com a mínim a 0,5m del sotre. La filada inferior quedarà situada com a mínim a 
0,35m del terra. 
Com a màxim podrà haver-hi 3 filades de comptadors. 
 
A la bateria hauran de figurar perfectament identificades  i relacionades les preses 
d’alimentació de cada habitatge i serveis existents, de manera el material sigui inalterable 
i no pateixi deteriorament. 
Els serveis comuns de l’edifici disposaran d’una presa derivada de la bateria. 
Totes les preses que es contractin tindran instal·lada una clau anterior al comptador, amb 
un tap i junta que permeti el pas d’aigua, i la segona clau després del comptador serà una 
vàlvula antirretorn. 
La instal·lació que enllaça la vàlvula antirretorn amb el tub d’alimentació de cada 
habitatge serà flexible i homologada per aquest ús, de forma que permeti la posterior 
manipulació per insta·lar el comptador. 
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La instal·lació de bateries de comptadors divisionaris requerirà prèvia autorització de la 
corresponent Delegació Provincial del Ministeri de Indústria. Les distàncies mínimes que 
haurà de reunir l’armari s’indicarà en els plànols de detalls que s’adjuntin. 
 

7. VALVULA ANTIRRETORN 
Es situarà sobre el tub d’alimentació, abans de la connexió amb la bateria de comptadors. 
Es col·locarà preferentment una vàlvula de clapeta oscil·lant, que és una vàlvula 
automàtica. Tot i això les vàlvules utilitzades per aquest ús poden ser d’eix vertical o 
horitzontal. 
També s’ha de col·locar una vàlvula al darrera de cada comptador divisionari, evitant 
d’aquesta manera el retorn d’aigües no aptes pel consum humà. 
 

8. COMPTADORS 
L’aparell serà un sistema i model aprovat i reglamentat, normalment el més utilitzats és 
d’acer galvanitzat. El seu tipus i diàmetre es fixarà d’acord al tipus de subministament de 
la vivenda, l’altura del sostre de l’inmoble respecte a la vorera i el tipus de clau a 
col·locar, és a dir, d’assentament inclinat o paral·lel. 
El tipus de comptador podrà ser de velocitat, de volum o combinat. 
Els comptadors divisionaris mesuren els consums particulars de cada abonat. En general 
s’instal·laran sobre les bateries. 
Han de comptar amb una pre-instal·lació adequada per una connexió d’enviament de 
senyals per la lectura a distància del comptador (segons CTE d’obligat compliment). 
 

9. TUB ASCENDENT O MONTANTS 
És el tub que uneix la sortida del comptador amb la instal·lació interior particular. Aquest 
tub haurà de ser capaç 
d’agafar la forma necessària per enllaçar la sortida del comptador amb la posició vertical. 
Es passaran ocults mitjançant conductes tècnics de diferents dimensions (en el nostre cas 
60x55cm), que han de discòrrer per zones comunitàries de l’edifici. 
Aquests conductes podran ser compartits únicament per altres instal·lacions d’aigua i han 
de ser registrables. 
 

10. CLAU DE PAS DE L’ABONAT 
Es troba situada sobre el tub ascendent o montant a l’interior de la propietat. 
A d’estar a un lloc accessible per l’abonat, el qual podrà tancar-la per deixar sense aigua 
la instal·lació particular. 
 

11. DERIVACIÓ PARTICULAR 
S’arribarà a l’interior de la vivenda per la part superior, per sota del forjat uns 30cm. 
El seu traçat es realitzarà de forma que les derivacions a les cambres humides siguin 
independents. Cadascuna d’aquestes disposarà d’una clau de tall, tant per aigua freda com 
per a la calenta. 
S’haurà d’evitar passar amb els tubs per les cambres a les que es passa llargs periodes de  
temps com el menjadors i les habitacions. 
Aquestes aniran encastades a les parets o si hi ha pladur, a l’interior d’aquest. 
Haurà d’haver-hi una derivació directa cap a la caldera i acumulador, tenint present la 
utilització de plaques solar per a la producció aigua calenta 
Al diseny de les instal·lacions d’ACS s’hauran d’aplicar condicions anàlogues a les de la 
xarxa d’aigua freda. 
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Pels edificis (com en aquest cas) en els que sigui d’aplicació la contribució mínima 
d’energia solar per la producció d’aigua calenta sanitària, d’acord amb el HE-4 (CTE), 
s’haurà de disposar, a més de les preses d’aigua freda, previstes per la connexió de la 
rentadora i el rentaplats, preses d’ aigua calenta per permetre la instal·lació d’equips 
bitèrmics. 
Per tant, per a la instal·lació i estalvi d’energia amb la utilització de plaques solars, hem 
optat pel sistema d’acumulació i recolzament individual en un edifici col·lectiu, és a dir, 
els acumuladors solars i la caldera de recolzament seran individuals per a cada vivenda. 
Volem obtenir una aplicació de l’energia solar tèrmica a baixa temperatura (<60ºC) per a 
l’ús d’A.C.S. i calefacció. 
Aquest tipus d’instal·lació té les següents avantatges: 

• Confort i consum individual per a cada usuari 
• Aportament d’energia auxiliar de manera estricta 
• Repartiment equitatiu dels gastos de manteniment 
• No risc de Legionella 
• No ús de comptadors individuals per a cada vivenda 

Com a desavantatges presenta: 
• Caudal limitat per la caldera 
• Es necessita espai a la vivenda per a l’acumulació 

 
12. DERIVACIONS A APARELLS 

Tots els aparells disposaran de un clau de tall tant per aigua calenta com freda.. 
 

13. UNIONS, JUNTES I ACCESSORIS 
Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accesoris es realitzaran d’acord 
amb els materials en contacte i de manera que l’execució de les operacions no provoquin 
pèrdues d’estanqueitat a les unions. 
En els casos en que no sigui possible la soldadura amb garanties d’estanqueitat 
utilitzarem unions roscades, les qual han de ser sempre rosca cònica i les juntes aniran 
sellejades amb tefló degudament homologat, assegurant d’aquesta manera la total 
estanqueitat de la instal·lació. 
La tuberia en tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de 
manera que s’asseguri la alineació i estabilitat de la mateixa. Permetent d’aquesta manera 
les deformacions degudes a “golpes de ariete” i canvis de temperatura. Aquestes 
subjeccions tindran una folgança que permeti la dilatació i la contracció de la tuberia. 
En aquells llocs on els tubs puguin estar exposats a cops aniran protegits per una vaina de 
material resistent. 
 

3.6.5 Condicionament ambiental 
 

3.6.5.1 Instal·lacions de climatització 
 
En els habitatges rehabilitats la instal·lació de climatització serà a través evaporadors 
exteriors situades en la planta coberta i en el interior de l’habitatge es col·locarà la unitat 
interior suspesa del sostre del lavabo/bany on el connectarem amb la seva unitat exterior 
per el conducte que ventila els banys o en el seu defecte per el pati interior. Apartir del 
bany  es realitzarà una distribució amb conductes de resines termo endurides encastats en 



       Rehabilitació i remunta d’un edifici plurifamiliar a Sant Feliu de Guíxols        
 

43 

els falsos sostres segons els plànols d’instal·lacions, tot això dimensionament 
adequadament per a garantir una bona temperatura de confort, tant a l’estiu com a 
l'hivern, i d'acord amb la següent normativa. 
 
En el habitatge duplex de la planta segona amb façana a la carrer Sant Joan la instal·lació 
de calefacció serà a través de radiadors d’alumini elèctrics de baix consum, amb fluids 
d’alta inèrcia tèrmica i que no presenta cap instal·lació especial, únicament és necessari 
preveure una presa de corrent amb presa de terra per a cada aparell segons el reglament de 
baixa tensió. 
Tots els radiadors se situaran segons els plànols d’instal·lacions i es dimensionarà 
adequadament per a garantir una bona temperatura de confort a l'hivern, i d’acord amb la 
següent normativa. 
 

-  Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético (Real Decreto 
1618/1980, de 4 de julio). 

 
-  Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC (Orden de 16 de julio de 

1981). 
-  Modificación de las IT.IC (Orden de 8 de junio de 1984). 
-  ITC-MIE-AP2 Tubos para fluido relativos a calentadores (Orden de 6 de 

octubre de 1980). 
-  ITC-MIE-AP1 Calderas, economizadores, precalentadores, 

sobrecalentadores y recalentadores” (Orden de 17 de marzo de 1981) y su 
Modificación (Orden de 28 de marzo de 1985). 

-  Normas Técnicas (Orden de 10 de febrero de 1983). 
-  Complemento de las Normas (Real Decreto 363/1984, de 22 de febrero). 

3.6.5.2 Instal·lació de Radiadors  
 
En tots els habitatges s’instal·larà calefacció per radiació de calor mitjançant aigua 
calenta. 
L’aigua utilitzada serà provinent de els acumuladors d’aigua tèbia de  les plaques solars 
fet que reduirà la despesa de gas. 
Els radiadors es col·locaran tal i com indica el plànol de distribució i es dividirà en 
circuits tancats de màxim 4 radiadors per garantir una temperatura similar entre radiadors.  
Els radiadors es col·locaran lo mes junts possible a les forts de pèrdua tèrmica ( finestres 
o obertures amb espais no calefactats) 
Tots els radiadors es calcularan en funció dels m2 de la estància 
Aprofitarem que aixecarem el terra per fe passar els tubs empotrats al terra fet que ens 
facilita la distribució dels radiadors ja que el trajecte entre ells s’optimitza. 
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Calcul: 
 

En primer lloc hem de calcular els m3 de cada estància i las kcal que necessitem per cada 
una de elles. 
Un cop ja tenim les Kcal necessàries per cada habitació nomes tindrem que triar el tipus 
de radiador que hems ens agradi i calculat el numero de unitats que en necessitem. 
45Kcal/m3  
 
Habitatge tipus 1  m2 m3  Kcal/h  nº de  

      
(S)  Sala   30.70 m² 76.75  3453,75 29 
(C)  Cuina   11.68 m² 29.2  1314  12 
(H-1)  Dormitori  17.47 m²  43.47  1956,6  17 
(H-2)  Dormitori  14.28 m² 35.70  1606,95 14 
(B-1)  Bany   8.24 m² 20.60  927  8 
(B-2) Bany   5.56 m² 13.90  625,5  6 
(V) Vestidor 7.53 m² 18.83  847,8  8 
 
Habitatge tipus 2 
 
(S)  Sala   24.11 m² 60.28  2712,6  23 
(C)  Cuina   16.49 m² 41.22  1854,9  16 
(H-1)  Dormitori  17.47 m² 47.67  2145,6  19 
(H-2)  Dormitori  8.34 m² 20.87  939,6  8 
(B-1)  Bany   3.40 m² 8.50  382,5  29 
(B-2) Bany   4.00 m² 10.00  450  4 
(P) Passillo  3.04 m² 7.60  342,45  3 

 
 

Planta Pis Tercer. Habitatge 1. 
 

Pas   1,40 m² 3.50  157,95  2 
(S-C)  Sala - cuina  25.78 m² 64.45  2900,7  25 
(H)  Dormitori  9,17 m² 22.92  1031,85 9 
(B)  Bany   2,84 m² 7.17  322,65  3 
(s)  Safareix  1.73 m² 4.32  194,85  2 
 
Planta Pis Tercer. Habitatge 2. 
 

Rebedor  3,92 m² 9.80  441,9  4 
(S-C)  Sala - cuina  23,25 m² 58.12  2615,85 22 
(H)  Dormitori  11,23 m² 28.08  1264,05 11 
(B)  Bany   4,36 m² 10.90  489.37  5 
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3.6.6 Instal·lacions de telecomunicació 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions es realitzaran d’acord amb el RD-Llei 1/1998, de 
27 de febrer. És considerin infraestructures comunes per a l’accés als serveis de 
telecomunicació les següents: 
 
- Les quals serveixen per a la captació i adaptació dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal, i la seva distribució fins als punts de connexió situats en els diferents 
habitatges de l’edifici, així com per a la distribució dels senyals de televisió i radiodifusió 
sonora per satèl·lit. 
 
- Les que proporcionin accés al servei telefònic bàsic i al servei de telecomunicacions per 
cable. Per a això es preveurà una arqueta d’entrada de dimensions mínimes de 
800x700x820 mm. (llargample- profund), que disposarà de dos punts per a l’estesa de 
cables situats a 150 mm. per sobre del seu fons. 
 
Des d’aquesta arqueta es tendirà una canalització externa fins al punt d’entrada general a 
l'immoble, constituïda per un mínim de 8 conductes de PVC de 63 mm.de diàmetre 
exterior (Apèndix 4): 4 conductes per a TB, 1 conducte per a RDSI, 2 conductes per a 
TLCA i 1 conducte de reserva. El punt d’entrada general serà un element passa murs 
capaç d’albergar els 8 conductes de 63 mm. Els recintes de les instal·lacions de 
telecomunicacions serà un situat en el vestíbul de l’edifici RITU (no serà necessari 
col·locar l’armari en la part superior de l’edifici), en ells s’instal·laran els registres 
principals corresponents als diferents operadors dels serveis de telecomunicació de 
TB+RDSI i TLCA, i l’arrencada de la canalització principal de la ICT de d’immoble, i 
altre superior en el terrat, on s’instal·laran els elements necessaris per al 
subministrament dels serveis de RTV i, si escau, d’altres possibles serveis. Aquest recinte 
tindrà les dimensions mínimes de 100x50x200 cm. (ample –fons -alt) i tindrà una porta 
d’accés metàl·lica (RF-60) amb obertura cap a l’exterior i pany amb clau comuna per als 
diferents usuaris autoritzats. 
El recinte haurà d’estar exempt d’humitat i disposarà de ventilació directa a l’exterior o 
ventilació forçada que permeti la renovació total de l’aire del local almenys sis vegades a 
l’hora. 

3.6.7 Instal·lacions d’intercomunicació 
 
Instal·lació de porter automàtic, amb unitat exterior d’intercomunicador telefònic, obre 
portes elèctric d’accionament automàtic des de cada habitatge i aparell de comunicació 
telefònica. 
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3.6.8 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Instal·lació de protecció contra incendis formada per extintors manuals de eficàcia 21A-
113B , senyalització de local de risc baix i enllumenat d’emergència, tot col·locats en el 
vestíbul i escala del edifici. Tot d’acord amb el DB-SI. 
 

3.6.9 Instal·lacions de plaques solars per aigua calenta 
sanitària 

 
La instal·lació solar tèrmica està constituïda per un conjunt de components encarregats de 
realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformar-la directament en energia 
tèrmica i emmagatzemant-la per al seu consum posterior. 
Els sistemes que conformen la instal·lació solar tèrmica per aigua calenta són els 
següents: 

• Captadors solars: Sistema que s’encarrega de transformar la radiació solar 
incident en energia tèrmica de forma que s’escalfi el fluid de treball que circula 
per ells. 

• Sistema d’acumulació: Constituït per un o varis dipòsits que emmagatzemen 
l’aigua calenta. 

• Circuit hidràulic:  Constituït per tuberies, bombes, vàlvules, entre altres. 
S’encarreguen de establir el moviment del fluid escalfat fins els sistemes 
d’acumulació. 

• Sistema d’intercanvi: Realitza la transferència d’energia tèrmica captada des del 
circuit de captadors, o circuit primari, a l’aigua calenta de consum. 

• Sistema de regulació i control: S’encarrega per un costat d’assegurar el correcte 
funcionament de l’equip per proporcionar la màxima energia solar tèrmica 
possible i, per un altre costat, actúa com protecció front a l’acció de múltiples 
factors. 

• Addicionalment: Es pot disposar d’un equip d’energia convencional auxiliar. 
 
 
Condicions generals: 
Les instal·lacions es realitzen amb un circuit primari i un circuit secundari independents, 
amb productes químics anticongelants, evitant qualssevol tipus de barreja entre els 
diferents fluids. 
Per les instalacions que contin amb més de 10m2 de captació corresponent a un únic 
circuit primari, aquest serà de circulació forçada. 

• Fluid de treball: Se seleccionarà d’acord amb les especificacions del fabricant dels 
captadors. Depèn també de les condicions climatològiques de la zona on està 
ubicat. 

• Proteccions: Qualsevol element que hagi d’èsser exposat a temperatures per sota 
del 0ºC haurà d’estar protegit contra gelades. 

• La instal·lació estarà protegida amb un producte químic no tòxic. 
• S’haurà de disposar de dispositius de control manual o automàtic per evitar els 

excessos d’ escalfament. 
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Característiques de cada element: 

1. CAPTADORS SOLAR: 
Aquests hauran de disposar de la certificació 
emesa per l’organisme competent en la matèria 
segon el RD 891/1980 de 14 d’abril, sobre 
homologacions dels captadors solars i en la 
Orden de 28 de Julio de 1980 on s’aproven les 
normes i instruccions complementàries per la 
homologació de captadors solars. 
Els captadors es disposaran en filades constituïdes preferentment pel mateix número 
d’elements. Les filades es poden connectar entre si en paral·lel, en sèrie o en sèrie-
paral·lel, amb l’obligació d’instal·lar vàlvules de tancament, a l’entrada i sortida de les 
diferents bateries de captadors. 
A més s’instal·larà una vàlvula de seguretat per fila per tal de protegir la instal·lació. 
 

2. ESTRUCTURA SOPORTANT 
S’aplica les exigències del CTE pel que fa a la 
seguretat. 
L’estructura suport de les plaques i el sistema de fixació 
permetrà la correcta dilatació dels materials, i serà 
metàl·lica amb protecció de la intempèrie. 
 
 

3. ACUMULADOR 
Cada acumulador vindrà equipat de fàbrica amb 
els necessaris “manguitos” d’acoplament, 
soldats abans del tractament de protecció. 
Els acumuladors han d’estar totalment recoberts 
amb material aïllant i, és recomenable disposar 
d’una protecció mecànica a la xapa pintada al 
forn, PRFV, o llàmina de material plàstica. 
Aquests podran ser: d’acer vitrificat amb 
protecció catòdica, d’acer amb tractament 
especial, s’acer inoxidable, de coure, entre altres. 
 

4. TUBERIES 
Les tuberies del circuit primari podran utilitzar-se materials com el coure i l’acer 
inoxidable, amb unions roscades, soldades i protecció exterior amb pintura anticorrosiva. 
Als circuits secundaris o de servei d’aigua calenta sanitària, podrà utilitzar-se el coure i 
l’acer inoxidable, però també es podran utilitzar materials plàstics que suportin la 
temperatura màxima del circuit. 
 

5. VÀLVULES 
L’elecció d’aquestes es fa d’acord amb la tasca que realitzin i les condicions extremes de 
funcionament (pressió i temperatura): 
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6. SISTEMA D’INTERCANVI 
Que s’encarrega de realitzar la transferència d’energia tèrmica captada des del circuit de 
captadors o circuit primari a l’aigua calenta que es consumeix. (Incorporat a 
l’acumulador) 
 
 

7. SISTEMA DE REGULACIÓ I CONTROL 
Que assegura el correcte funcionament de l’equip i actua com a protecció davant de 
múltiples factors (sobrecalentament, congelacions,...). 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

1. Col·locació de la clau de toma (obligat cumpliment segons CTE) 
2. Realització de l’escomesa de Ø60mm encastada sota solera de paviment en caixó 

d’obra de 15x15cm. 
3. Clau general o de registre col·locada a una arqueta de 600x750x700mm ubicada 

a la via pública. 
4. Col·locació de la clau de l’edifici al porxo de l’edifici. 
5. Tub d’alimentació que uneix la clau de l’edifici amb la cambra de comptadors. 
6. Cambra de comptadors: 

Al disposar de 20 comptadors haurem de realitzar una cambra amb les 
característiques següents: 

• Dimensions mínimes: 1,50x2m 
• Pendent del paviment 1% 
• Haurà de disposar de desguàs tipus sifònic, el qual disposarà d’una 

reixa d’acer inoxidable. 
• El desguàs haurà d’estar connectat a la xarxa de sanejament general 

de l’edifici. 
• Porta: obrirà cap a fora i disposarà d’un espai lliure de 0.8m. Haurà 

de  resistir la intempèrie i els esforços mecànics. Disposarà d’una 
clau i d’un pany obligatori segons CTE. 

• S’han de practicar obertures fixes a la porta (reixes) que possibilitin 
la correcta ventilació. 

• La cambra haurà d’estar correctament impermeabilitzada. 
7. Col·locació de la bateria de comptadors. 

Les característiques principals seran: 
• La seva ubicació serà en quadre i com a màxim 3 filades. 
• Serà d’acer galvanitzat. 

FUNCIÓ TIPUS A UTILITZAR 
(VÀLVULA) 

Per aïllament Vàlvules d’esfera 
Per equilibrat de 
circuits 

Vàlvula de seient 

Per buidat Vàlvules d’esfera o de “macho” 
Per “llenado” Vàlvula d’esfera 
Per purga d’aire Vàlvules d’esfera o de “macho” 
Per seguretat Vàlvula de “resorte” 
Per retenció Vàlvula de disc doble comporta 
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• Disposaran d’una pre-instal·lació adequada per a una connexió 
d’enviament de senyals per la lectura a distància del comptador. 

• La fila superior de compatdors quedarà com a màxim a 1.3m 
d’altura desde el terra i com a mínim a 0,5m del sostre. 

• La fila inferior quedarà situada com a mínim a 0.35m del terra. 
• En planta, la bateria quedarà separada a 0,2m de la paret. 

8. Col·locació de la vàlvula antirretorns (vàlvula de clapeta oscil·lant, automàtica) 
9. Col·locació dels comptadors (Total de 20), que hauran de disposar de la seva clau 

de tancament abans i d’una vàlvula antiretorns després. 
10. Col·locació dels montants per conductes tècnics de dimensions 60x55cm i que 

ventilar per la part superior a l’exterior. Es col·locarà una clau de tancament a 
cada planta on es trobarà la caixa de registre de 40x40. 

11. Distribució de la derivació secundaria amb tub rígids de coure amb i protegits 
mitjançant aïllament. Anirà agafat al forjat  mitjançant abraçaderes i per sobre del 
fals sostre. 

12. Col·locació de la clau de pas d’abonat a l’interior de la vivenda. Aquesta clau 
serà una vàlvula de comporta. 

13. Distribució de la derivació individual IFF.  
Les característiques a complir són: 

• Alineades i centrades. 
• Aniran protegides per un tub de PVC corrugat de color blau. 
• Aniran per sota o a la dreta de les tuberias ACS. 
• La distància de separació mínima amb ACS serà de 4cm. 

 
Distribució de la derivació individual ACS: 

Les característiques a complir són: 
• Sortida de la caldera a aparells ACS. 
• Alineada i centrada 
• Anirà per damunt i a l’esquerra de la derivació IFF. 
• S’ha d’evitar la pèrdua de calor, utilització de tuberies de coure 

amb aïllament de PVC corrugat de color vermell. 
• La distància màxima desde la caldera fins al punt de consum més 

allunyat serà de 15m, en cas de superar aquesta distància s’haurà 
de disposar d’un circuit de retorn cap a la caldera pal·lalel al circuit 
d’ACS, com succeix en aquest cas, on s’haurà de disposar d’un per 
a totes les vivendes. 

14. Col·locació de la clau de les cambres humides per IFF i ACS a l’entrada 
d’alimentació i hauran de ser vistes a una altura no superior a 1.8m. 

15. Distribució del tub a l’aparell de consum. 
16. Col·locació de la clau de l’aparell. 
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Instal·lació de producció i acumulació d’ ACS: 
 

1. Col·locació dels captadors solars plans en fila i units entre ells. Utilització de 
plaques solars JUNKERS FKT-1S (Captador solar vertical). 

2. Col·locació de les tuberies del circuit primari  que aniran fins els acumuladors. 
Aquestes hauran d’anar protegides amb pintura anticorrossiva quan circulin per 
l’exterior. 

3. Ubicació del sistema d’acumulació constituït per varis dipòsits, un per vivenda, 
que acumulin l’aigua calenta fins que es precisi el seu ús.  Utilització de 
l’acumulació i preparació individual amb un serpentí i recolzament en sèrie, 
mitjançant el model SO200 de JUNKERS. El Sistema d’intercanvi anirà 
incorporat a l’acumulador 

4. Equip d’energia convencional auxiliar � Caldera mural i estanca ZS23-1- AE 
marca JUNKERS 

5. circuit hidràulic  constituït per un grup de pressió AGS-5 marca JUNKERS 
6. Sistema de regulació i control 
 
L’acumulador i el sistema d’energia convencional auxiliar aniran col·locats en sèrie, 
acumulador a la part inferior i caldera a la superior a l’interior d’algun armari de la 
cuina o del safareig (segons la vivenda). 
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NORMATIVA 
 
Per a la realització d’aquest proojecte la normativa que em tingut present és la següent: 

• CTE (Código Técnico de la Edificicación) 
� Secció HS 4 de Sumministrament d’aigua 
� Secció HE 4 de Contribució mínima d’aigua calenta sanitària. 

 
• Normes UNE, d’obligat compliment per al dimensionat de tuberies i, en general, 

qualsevol altre element de la instal·lació d’aigua. 
• RITE. Reglament d’Instala·lacions Tèrmiques als edificis. 

� Real Decret 1751/1998, de 31 de juliol de 1998 
 
Catàleg i característiques al annexa. 

3.6.1 Instal·lacions de seguretat 
 
El sistemes de protecció el Llamp no és necessari. 

3.7 Plànols 
 

10. ����  Proposta d’intervenció P. Baixa i P. Primera 
11. ����  Proposta d’intervenció P. Segona i P. Àtic 
12. ����  Proposta d’intervenció P. Coberta + Carpinteria 
13. ����  Proposta d’intervenció. Descripció de materials. Façanes 
14. ����  Proposta d’intervenció. Descripció de materials. Secció A-A 
15. ����  Proposta d’intervenció. Descripció de materials. Secció B-B 
16. ����  Proposta d’intervenció. Cotes.  P. Baixa i P. Primera 
17. ����  Proposta d’intervenció. Cotes. P. Segona i P. Àtic 
18. ����  Proposta d’intervenció. Cotes.  P. Coberta 
19. ����  Proposta d’intervenció. Estructura Fossat ascensor. 
20. ����  Proposta d’intervenció. Estructura Reforç sostre P. Baixa 
21. ����  Proposta d’intervenció. Estructura Reforç sostre P. Primera 
22. ����  Proposta d’intervenció. Estructura Reforç sostre P. Segona i Nou dúplex 
23. ����  Proposta d’intervenció. Estructura Sostre P Àtic. 
24. ����  Proposta d’intervenció. Estructura forjat inclinat  
25. ����  Proposta d’intervenció. Electricitat esquema unifilar 
26. ����  Proposta d’intervenció. Electricitat P. Baixa 
27. ����  Proposta d’intervenció. Electricitat P. Primera 
28. ����  Proposta d’intervenció. Electricitat P. Segona 
29. ����  Proposta d’intervenció. Electricitat P. Àtic 
30. ����  Proposta d’intervenció. Gas esquema unifilar 
31. ����  Proposta d’intervenció. Fontaneria esquema unifilar 
32. ����  Proposta d’intervenció. Energia solar esquema 
33. ����  Proposta d’intervenció. Instal·lacions P. Baixa 
34. ����  Proposta d’intervenció. Instal·lacions P. Primera 
35. ����  Proposta d’intervenció. Instal·lacions P. Segona 
36. ����  Proposta d’intervenció. Instal·lacions P. Àtic 
37. ����  Proposta d’intervenció. Instal·lacions P. Coberta 
38. ����  Proposta d’intervenció. Sanejament  Esquema unifilar 
39. ����  Proposta d’intervenció. Sanejament  Sostre P. Baixa 
40. ����  Proposta d’intervenció. sanejament  paviment P. Baixa  
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4 Amidaments i presupost : 
 
 
 
Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 
 
 
 

4.1 Amidaments parcial nº 1 ENDEROCS I MOVIMENT DE TERRES 
 
 
1.1  PA  Demolició de les tres ultimes tramades d'escala, per mitjans manuals, fins i tot 
retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

1.2  PA  Demolició de badalot de la caixa d'escala, del badalot del pati interior, del traster i 
de tots els volums existents en el terrat, per mitjans manuals, fins i tot retirada d'enderrocs a peu 
de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

1.3  M2  Demolició de fals sostre existent en planta pis primer i segon, per mitjans 
manuals, fins i tot retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador 
controlat. 
 
Pp    1  101,20    101,2 
P2    1 101,20   101,2 

Total M2............: 202,4 
 

1.4  M2  Demolició de paviments ceràmics existents, per mitjans manuals, fins i tot 
retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 
Pp    1  231,50    231,50 
P2    1 231,50   231,50 

Total M2............: 463,00 
 

1.5  M2  Demolició de terrat a la catalana, per mitjans manuals, fins i tot retirada 
d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

1  55,00    55,00 
Total M2............: 55,00 
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Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 
 
1.6  M2  Demolició de coberta de teula ceràmica corba, incluídos cavallets, llimes, 
canalons, rematades laterals, trobades amb paraments, etc., per mitjans manuals, amb recuperació 
i aprofitament màxim del material desmuntat, apilat i trasllat a planta baixa, fins i tot neteja i 
retirada d'enderrocs sobrants a pié de càrrega. càrrega i transport a un evocador controlat 
 

1  132,00    132,00 
1  42,00    42,00 

Total M2............: 174,00 
 

1.7  M2  Demolició de envans de totxo foradad de 10 cm, per mitjans manuals, fins i tot 
retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 
Pp    1  3,20  3,00 9,60 

1  1,51  3,00 4.53 
1  3,11  3,00 9,33 
1  4,64  3,00 13,92 
1  4,36  3,00 13,08 
2  2.82  3,00 16,92 
1  1,70  3,00 5,10 
1  2.08  3,00 6,24 

Sub total:78,72 
P2 idem 1   1    78,72 
A deduir   -1  4,36  3,00 -13,08 

-2  2.82  3,00 -16,92 
Total M2............: 127,44 
 

1.8  Ud  Arrancada de fusteria interior i exterior, per mitjans manuals, fins i tot retirada 
d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

44     44,00 
Total Ud............: 44,00 
 

1.9  M3  Excavació de terres a l'interior de l'edificació amb mitjans mecànics o manuals. 
S'inclou la càrrega i transport de terres a l'abocador situat a una distància inferior de 10 km. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
 

1  1,80  1,80  1,60  5,18 
Total M3............: 5,18 
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Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 

 

4.2 Amidaments parcial nº 2 FONAMENTS I ESTRUCTURA 
 
2.1  M2  Formigó de neteja en massa HM-20 cm2 de consistència plàstica i tamany màxim 
de l'àrid de 40 mm, ambient I, amb un gruix de 10 cm buidat amb cubilot. Inclou: El transport i 
moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. 
Col·locació de tocaments i/o formació de mestres. Abocat, estesa i aplanat del formigó. Curat 
mitjançant rec que no produeixi descarat. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. A 
Justificar. 

1  2,00  0,60    1.20 
1  1,80  1,80    3,24 

Total M2............: 4,44 
 

2.2  M3  Formigó armat amb aditiu hidrofugant per a sabates corregudes i aillades de 
fonamentació de resistència característica 25 N/m2, de consistència plàstica, ambient IIa, i tamany 
màxim de l'àrid de 20 mm. buidat amb cubilot, armat amb acer corrugat B-500S segons planos 
d'estructura., inclou vibrat i curat de la massa. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació de l'armadura, inclòs arrencada de pilars, amb separadors 
homologats. Abocat i vibratge del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. 
Curat del formigó. Protecció i senyalització de les armadures sortints d'espera. Neteja final de 
la base del suport. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

1  2,00  0,60  0,50  0,60 
1  1,80  1,80  0,50  1,62 

Total M3............: 2,22 
 

2.3  ud  Obertura de forats del nou ascensor en els sostre planta baixa, primera i segona, 
fins i tot col·locació prèvia de cargaderos metàl·lics amb perfils laminats A-42b a definir per la 
direcció facultativa pintats amb dues capes de mini de plom, manualment. càrrega i transport a un 
evocador controlat. 

3  3,00 
Total ud............: 3,00 
 

2.4  Ud Obertura de buits en fàbrica de maó massís De 40 cm, amb compressor, fins i tot 
col·locació prèvia de cargaderos metàl·lics amb perfils laminats A-42b a definir per la direcció 
facultativa pintats amb dues capes de mini de plom, manualment. càrrega i transport a un 
evocador controlat. 

3  3,00 
Total Ud............: 3,00 

 
2.5  ud Estructura de escales inclinada formada per dues xapes metàl·liques de 1.5 cm de 
gruix per 25 cm ample unides per altres xapes de 15 cm ample sota cada grao pintats amb dues 
capes de mini de plom, tot recolzats en les parets de càrrega, mitjans auxiliars i elements de 
seguretat. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 

2  2,00 
Total ud............: 2,00 
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Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 
 
2.6  m2 Estructura de coberta inclinada formada per pefiles metàl·lics recolzats en les 
parets de càrrega pintats amb dues capes de mini de plom, amb un pendent del 27%, mitjans 
auxiliars i elements de seguretat. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 

1  9 8,00  9 8,00 
Total m2............: 98,00 
 

2.7  M2  Formació de sostre col.laborant format per perfils metal.lics pintats amb dues 
capes de mini de plom (segons projecte), xapa grecada galvanitzada i xapa de compresió amb 
xarxat d'hacer B-500SD segons projecte, inclou la part proporcional d'apuntalament i mitjans 
auxiliars. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. Reg 
d'encofrats i elements. Abocat i vibratge del formigó. Reglatge i anivellació de la capa de 
compressió. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials. Protecció fins a la finalització 
de les obres davant a accions mecàniques no previstes en el càlcul. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.sos 
 
sostre p 2 (c. sant joan)  1  60,00    60,00 
sostre p 3 ( plza mercat)   1  100,00    100,00 

Total M2............: 160,00 
 

2.8  M2  Reforç de forjat de biguetes de fusta, constituït per una xapa de compressió 
armada de 7/8cm de gruix, amb xarxa d'acer B 500 T de rodons del 8 mm cada 20 cm, amb 
col.locació de conectors d'acer de 8 mm de diametre cada 25 cm roscats a les biguetes de fusta. 
Inclòs imprimación amb producte antihongos i antipudrientes de les viguetes de fusta actuals. 
Nota.- segons l'estat de les biguetes de fusta existents serà necessari la col·locació de IPN de 
180mm cada dues bigues de fusta. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 
 
sostre p 2 (c. sant joan)  2  95,00    190,00 
sostre p 3 ( plza mercat)  3  115,00    345,00 

Total M2............: 535,00 
 

2.9  Ml  Acer laminat A-42b en perfils laminats, per a suports, mitjançant unions soldades, 
p.p. de soldadures, talls, peces especials, pletines a la base al capdamint segons planols, despuntis 
i dues mans de imprimación amb pintura de mini de plom, totalment muntat i col·locat. 
 
pilars HEB-120   13  2,80    36,40 
jassera HEB-180   1  11,90    11,90 

Total Ml............: 48,30 
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Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 
 
2.10  UD  Formació de daus de formigó armat de resistència característica 25 N/m2, de 
consistència plàstica, ambient IIa i tamany màxim de l'àrid de 12 mm, buidat amb cubilot. armat 
amb hacer corrugat B-500S segons planos d'estructura per recolçament dels perfils metal.lics 
(pilars i jasseres)sobre els murs actuals de càrrega. 
Inclou: Encofrat a dues cares, mitjançant tauler de fusta de pi, amb un màxim de 20 usos. Inclou 
part proporcional d'apuntalament i desencofrat, humitejat de paraments i mitjans auxiliars 
necessaris. El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra. Neteja de la 
superfície de coronació del mur. 

1  12,00    12,00 
Total UD............: 12,00 

 

4.3 Amidaments parcial nº 3 AÏLLAMENTS 
 
3.1  M2  Aïllament acústic en els sòls i parets dels habitatges per a transmissió per via aèria 
i soroll d'impacte, constituit per una capa d'aïllant de llana de roca i altre elàstic i pesat, rebuda 
amb cua de contacte sobre forjat, totalment col·locat per a posterior abocament de solera de 
formigó. 
(c. sant joan)    1  95,00    95,00 
( plza mercat)    1  115,00    115,00 
separacio pisos   1  4,90   2,50  12,25 

Total M2............: 222,25 
 

3.2  M2  Aislamiento térmico de poliestire extruit de 2 cm de gruix i una conductivitat 
tèrmica de 0.0034 W/mK 
parets escala   2  3,90   2,50  19,50 

1 15,20   2,50  38,00 
Total M2............: 57,50 
 

3.3  M2  Aislamiento térmico, acustic i barrera de vapor en tancaments verticals, formada 
per lamina d'asfalt modificat de Danosa com aïllament acustic i barrera de vapor en la cara calenta 
del suport, mes aïllament tèrmic de poliestire extruit de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica 
de 0.0034 W/mK,. 
façanes    1  9,15   3,10  28,37 

1  11,85   3,10  36,74 
1  9,55   3,10  29,61 
1  7,20   3,10  22,32 

menys forats    -2 3,90   2,10  -16,38 
Total M2............: 100,66 
 

3.4  Ml  Recubrimient de pintura intumescent RF-60 per la protecció d'elements metál.lics 
contra el foc. 

1  40,00    40,00 
Total Ml............: 40,00 
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Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 
 
3.5  M2  Morter ignífug proyectaT RF-60 per la protecció d'estructures metál.liques contra 
el foc, mitjansan recubrimient incombustible de ciment amb vermiculita, de 35mm de espesor. 
sostre p 2 (c. sant joan)  1  74,00    74,00 
sostre p 3 ( plza mercat)  1  100,00    100,00 

Total M2............: 174,00 

4.4 Amidaments parcial nº 4 PALETERIA 
 
4.1 COBERTA 
4.1.1  M2  Formació de coberta inclinada amb un pendent del 27% sobre perfils metal.lics 
formant un pla inclinat(no inclosos) formada per tauler encadellat tipus sandwich amb una capa 
interior de fusta decorativa, un aïllament termic de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 
0.0034 W/mK al mig i una capa exterior de tablero hidrofug, làmina impermeable transpirable 
tipus MAYDILIT DE MADYSA , xapa de morter M-20b i acabat de teula àrab de color a definir 
per la direcció facultativa. Inclou formació en la part inferior de caneló de recollida d'aigues amb 
xapa plegada d'acer galvanitzat i part proporcional de replanteig, remats i entregues, així com el 
transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega 
dels camions. Neteja del supradós del sostre. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. 

1  110,00    110,00 
Total M2............: 110,00 
 

4.1.2  M2  Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel•lular, aïllament amb 
plaques encadellades de poliestirè extruït de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 0.034 
W/mK, feltre geotèxtil no resistent a la intempèrie, i impermeabilització amb una membrana 
d’una làmina de betum asfàltic modificat LBM-40, amb doble armadura de feltre de fibra de vidre 
i poliester i 15 cm de graves de riu. Inclou la part proporcional de regates, mitges canyes, 
desaigües, reforç de les làmines a les entregues i punts singulars, així com els mitjans auxiliars i 
petit material necessari. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en 
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar 
el nivell de coronació de les mestres. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la 
superfície en la que ha d'aplicar-se la membrana. Col·locació de la membrana. Formació d'acord 
amb parament vertical, inclosa banda de reforç de 50 cm d'ample doblada en angle sobre el faldar 
i sobre l'acord. Regata perimetral per rebuda de la membrana impermeabilitzant. Tall, ajustament, 
fixació i rejuntat de l'aïllament tèrmic sobre capa separadora prèviament col·locada. Segellat de 
junts. Col·locació de la capa separadora. Abocat de les graves. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes a abocador. 

1  100,00    100,00 
Total M2............: 100,00 
 

4.1.3  M2  Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel.lular, aïllament amb 
plaques machiembrades de poliestire extruit de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 0.034 
W/mK, feltre geotextil no resistent a la intempèrie, impermeabilització amb una membrana d'una 
làmina de betum asfaltic modificat LBM-40, amb doble armadura de feltre de fibra de vidre i 
poliester, xapa de morter per posterior col.locació de paviment ceràmic. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Abocada i reglejat del formigó cel·lular 
fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de 
regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha 
d'aplicar-se la membrana. Col·locació de la membrana. Formació d'acord amb parament vertical, 
inclosa banda de reforç de 50 cm d'ample doblada en angle sobre el faldar i sobre l'acord. Regata 
perimetral per rebuda de la membrana impermeabilitzant i posterior protecció ceràmica. Tall, 
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ajustament, fixació i rejuntat de l'aïllament tèrmic sobre capa separadora prèviament col·locada. 
Segellat de junts. Col·locació de la capa separadora. 
Abocat del morter. Execució de juntes de dilatació estructural i de contorn perimetral amb 
porexpan de 20 mm de gruix. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. 

1  22,80     22,80 
1  9,00     9,00 
1  14,00     14,00 

Total M2............: 45,80 
 
 

4.1.4  Ml  Remat perimetral de coberta amb xapa d'acer conformada prelacada en forma de 
"U", per a protecció de murs de terrat, fins i tot replanteig, preparació, cort, rematades i elements 
de subjecció i ancoratge, totalment col·locat. 

1  9,10    9,10 
1  9,50    9,50 
2  11,80    23,60 

Total Ml............: 42,20 
 

4.1.5  Ml  Remat ceràmic per coronar murs de coberta i baranes d'obra, recibidas con 
mortero de cemento y arena de río 1/8, incluso p.p. de remates. Medido en verdadera magnitud. 

2  11,50   23,00 
1  12,00    12,00 
1  12,80    12,80 
1  11,00    11,00 

Total Ml............: 58,80 
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4.2 TANCAMENTS I DIVISIONS EXTERIORS 
 
4.2.1  M2  Formació de façana ventilada de 20 cm. de gruix, formada per totxo ceràmic 
"Gero" interior de 113 cm. arrebossat bastard amb morter hidròfug ,aïllament tèrmic, aïllament 
acústic (no inclosos en aquesta partida)i una fulla exterior de lames de fusta de pi cuperitzat de 
15x3cm subjecte amb tornilleria d’acer inox. a una estructura de llates de tauler marí per exterior, 
S’inclouen llindes i entregues necessàries. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal 
dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Definició dels plànols de façana, 
Repàs de les juntes i neteja del parament. Protecció de l'obra de nova execució davant a pluges, 
gelades i temperatures elevades. Protecció davant a cops, esquitxades, etc. Col·locació i aplomat 
de mires en els cantons. Estesa de fils entre mires. Repàs de junts i neteja. Protecció de l'obra de 
nova execució davant a cops, pluges, gelades i temperatures elevades. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada de restes a abocador. 
façanes    1  9,15   2,10  19,22 

1  11,85  3,10  36,74 
1  9,55   2,10  20,06 
1  7,20   3,10  22,32 

menys forats    -2  3,90   2,10  -16,38 
Total M2............: 81,96 

 
4.2.2 M2 Formació de paret de tancament de 30 cm. de gruix, formada per totxo perforat per obra 
vista exterior de 15 cm., cambra d'aire amb aïllament tèrmic poliestire extruit de 4 cm de gruix i 
una conductivitat tèrmica de 0.0034 W/mK, i envà interior de maó de 4 cm. Aferrat amb morter 
M-40a. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega 
i descàrrega dels camions. Definició dels plànols de façana mitjançant plo Col·locació dels 
elements metàl·lics d'acer laminat per la subjecció de algunes peces de la fulla. Col·locació de les 
peces per filades a nivell. Repàs de les juntes i neteja del parament. Protecció de l'obra de nova 
execució davant a pluges, gelades i temperatures elevades. Protecció davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 
mitgeres    2  12,00   1,00  24,00 
terr. sant joan    1  5,30   2,10  11,13 

Total M2............: 35,13 
 

4.2.3  M2  Formació de paret de gero de 15 cm de gruix amb morter M-40a, per revestir. 
Criteri de medició 0:2:4 
asc     1  3,90   9,00  35,10 

2  1,50   2,80  8,40 
escala     1  15,00   2,50  37,50 
sep hab    1  5,20   2,50  13,00 

Total M2............: 94,00 
 

4.2.4  M2  Formació de paret de bloc de formigó de 20 cm de gruix presa amb morter M-
40a. S'inclouen armadures verticals de diametro 12 cada 20 cm anclades al forjat. 
façana sant joan   1  7,00   1,00  7,00 
muret terrat    1  45,00   0,50  22,50 
asc     4  1,60   1,00  6,40 

Total M2............: 35,90 
 
4.2.5  M2  Envà de plaques de guix Pladur-WR o similar, repel•lent a l’aigua, format per 2 
plaques de 15mm cargolades a estructura metàl•lica de sujecció i col•locació al interior  
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d’aïllament al soroll aeri, fixat al sòl i sostre amb cargols., fins i tot replanteig, entramat auxiliar, 
anivellació, execució d'angles i repàs de juntes. 
plza mercat    1  11,50   2,50  28,75 

1  11,80   2,50  29,50 
c/ sant joan    1  23,40   2,50  58,50 

Total M2............: 116,75 
 

4.2.6  ML  Suministre i col.locació de escupidors per les finestres de marbre nacional de 2 
cm de gruix amb gotero a la part inferior, per paret de 20/30 cm amb morter M-40a. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. Neteja, escombrada i humectació de la base. 
Replanteig. Col·locació a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. neteja final i retirada de 
runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

1  9,20    9,20 
Total ML............: 9,20 

  
4.2.7  UT  Ajudes de paleta per la col·locació de banyera. 

4     4,00 
Total UT............: 4,00 
 

4.2.8  M2  Formació tres trams nous d'escala, construída amb volta a la catalana de maons 
ceràmics buits de 25x12x2cm, rebuts amb pasta de guix, completament acabada mancant 
revestiments, fins i tot replanteig, obertura de fregues per mitjans mecànics, formació d'esglaons, 
macizat d'altiplans amb runa neta i morter de ciment, p.p. de mermas i trencaments, humitejat de 
les peces i neteja, amidada en projecció horitzontal 

2  2,40   1,00  4,80 
1  1,50   1,00  1,50 

Total M2............: 6,30 
 

4.2.9  UT  Ajudes de paleta per la col·locació de plat de dutxa. 
6     6,00 

Total UT............: 6,00 
 

4.3 AJUDES 
 
4.3.1  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessàries per la correcta execució 
de les tasques de paleteria 

1      1,00 
Total PA............: 1,00 
 

4.3.2  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessàries per la correcta execució 
de les instal.lacions de l'obra. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

4.3.3  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessàries per la correcta execució 
deles tasques d'altres industrials excepte instal·lador i paleta. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
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4.5 Amidaments parcial nº 5 REVESTIMENTS I ACABATS 
5.1 ENRAJOLATS 
 
5.1.1  Ml  Subministrament i col·locació de peces de marbre, a definir per la Direcció 
facultativa, per encimeres de 3 cm de gruix i 60 cm amplada de cuines i banys, rebudes amb 
morter de ciment (MC) M-40 (1:6).Inclús formació de forats en encimeres del bany. Inclou: El 
transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels 
camions. Replanteig de nivells. Neteja, escombrada i humectació de la base. Replanteig. 
Col·locació a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. Reblert de junts mitjançant beurada de 
ciment. Extensió de la beurada de ciment. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. Part proporcional de medis auxiliars. Criteri d'amidament: superfície construïda, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
plza mercat    1  4,20    4,20 

1  3,50    3,50 
2 5,84   11,68 

sant joan    2  4,78    9,56 
banys     10  0,90    9,00 

Total Ml............: 37,94 
 
5.1.2  M2 Subministrament i col·locació de peces de marbre, a definir per la Direcció 
facultativa, parets de 1,5 cm de gruix de cuines, rebudes amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6). 
Inclús rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat i 
neteja. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega 
i descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. Neteja, escombrada i humectació de la base. 
Replanteig. Col·locació a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. Reblert de junts 
mitjançant beurada de ciment. Extensió de la beurada de ciment. Eliminació de restes, neteja final 
i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
plza mercat    1  3,70   1,20  4,44 

1 3,40   1,20  4,08 
2  4,00   1,20  9,60 

sant joan    2  4,78  1,20 5,74 
Total M2............: 23,86 

5.1.3  M2  Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb plaquetes ceràmiques de 
gres porcelànic rectificat, paraments higiènic, de mides i característiques a definir per la Direcció 
facultativa, rebudes amb morter especial sobre envans de plaques de pladur hidrofuges. 
Rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclús p/p de talls, cantoneres, junts i peces especials. Segons NTE-RPA. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de 
les rajoles en el parament per l'especejament de les mateixes. Estesa de la pasta adhesiva amb la 
llanda dentada sobre el parament. Col·locació de les rajoles, començant a partir del nivell superior 
del paviment i abans de realitzar aquest. Adormiment de la pasta. Rejuntat. 
Neteja del parament amb fregall sec 12 hores desprès d'efectuat el rejuntat. Eliminació de restes, 
neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
plza mercat    1  8,40   2,50  21,00 

1  2,85   2,50  7,13 
1  1,70   2,50  4,25 
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sant joan    1  7,00   2,50  17,50 

1  9,00   2,50  22,50 
-1  5,00   2,50  -12,50 

Total M2............: 59,88 
5.2 ENGUIXATS I ARREBOSSATS 
 
5.2.1  M2  Formació de revestiment continu interior de guix amb màquina, a bona vista, 
sobre parament vertical interior, fins a 3 m d'alçària, de 15 mm d'espessor, format per una primera 
capa d'enguixat amb pasta de guix gruix YG, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona 
capa de lliscat amb pasta de guix fi YF, que constitueix la terminació o acabament, amb mestres 
solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació 
entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de "guardavivos" de plàstic i metall 
amb perforacions, formació d'arestes i racons, enguixats de buits, acabaments amb entornpeu i 
bastimentada, segons NTE-RPG. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels 
materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Preparació del suport que es va a 
revestir. Realització de mestres en paraments. Pastat del guix gruix. Col·locació de "guardavivos" 
en les arestes. Estesa de la pasta de guix gruix entre les mestres. Pastat del guix fi. Regularització 
del revestiment mitjançant l'execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre el parament 
referit. Protecció del revestiment de nova execució davant a cops i fregaments. Eliminació de 
restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: superfície mesurada des del paviment fins a el sostre, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
 
pb     1  8,00   3,00  24,00 
p1     1  10,00   3,00  30,00 
p2     1  10,80   2,70  29,16 
p3     1  18,00   2,50  45,00 
separació hab.    1  5,00   2,50  12,50 
plza mercat    1  14,50   2,50  36,25 

1  12,00   2,50  30,00 
c/ sant joan    1  19,00   2,50  47,50 

1  24,00   2,50  60,00 
1  9,30   2,20  20,46 
1  16,00   2,20  35,20 

llosa escala    3  2,00   1,00  6,00 
Total M2............: 376,07 
 

5.2.2  M2  Subministrament i formació de trasdossat, constituït per plaques de cartró guix 
llisa, fixació de les plaques amb perfileria metàlica i plaques machiembrades de poliestire extruit 
de 2 cm amb una conductivutat tèrmica de 0.034 W/Km. Inclús p/p de reblert de la part exterior 
dels junts entre plaques, realització de junts de dilatació, repàs dels junts i acabat superficial de les 
plaques, segons NTE-RTC. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació a nivell de 
regles adossats als murs perimetrals. Col·locació i fixació dels tirants. Col·locació i ajustament 
de les plaques a trencajunts amb auxili de regles que permeten el seu anivellament i fixant. 
Realització d'orificis per el pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb 
pasta de guix. Protecció davant a cops. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.Criteri d'amidament: superfície 
mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per 
instal·lacions. 
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plza mercat    2  20,00   2,50  100,00 
sant joan    2  3,90   3,00  23,40 
terr sant joan    1  5,30   2,20  11,66 

Total M2............: 135,06 
 

5.2.3  M2  Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:4, 
deixat de regle, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, 
d'angles diedres i cantoneres de reforç de PVC. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Preparació i neteja del parament suport. Humectació del parament a 
revestir, eliminant rebaves de morter, pols, etc. Formació de capa prèvia d'agafament. 
Formació amb morter de racons i arestes. Col·locació de regles verticals en els extrems i arestes 
del parament. Estesa d'un fil entre els regles. Col·locació de tocs i formació de mestres. Estesa de 
la pasta entre les mestres. Allisat del parament passant una regla sobre les mestres per eliminar la 
pasta sobrant. Acabat de la superfície. Cura del morter. Protecció del revestiment de nova 
execució davant a pluges, gelades i temperatures elevades. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

1  2,80   2,50  7,00 
1  9,30   2,50  23,25 

Total M2............: 30,25 
 
 
5.2.4  M2  Arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment 1:4, 
deixat de regle, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, 
d'angles diedres i cantoneres de reforç de PVC. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Preparació i neteja del 
parament suport. Humectació del parament a revestir, eliminant rebaves de morter, pols, etc. 
Formació de capa prèvia d'agafament. Formació amb morter de racons i arestes. Col·locació de 
regles verticals en els extrems i arestes del parament. Estesa d'un fil entre els regles. Col·locació 
de tocs i formació de mestres. Estesa de la pasta entre les mestres. Allisat del parament passant 
una regla sobre les mestres per eliminar la pasta sobrant. Acabat de la superfície. Cura del morter. 
Protecció del revestiment de nova execució davant a pluges, gelades i temperatures elevades. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
mitgeres    1  71,00    71,00 

1  45,00    45,00 
baranes plza mercat   1  20,00   1,00  20,00 
faç sant joan    1  28,00    28,00 
pati     1  17,00   1,50  25,50 
terrassa sant joan   1  16,00   2,20  35,20 
badalot asc    4  1,80   0,90  6,48 
xemeneies    20  0,45   1,20  10,80 

Total M2............: 241,98 
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5.3 FALSOS SOSTRES 
 
5.3.1  M2  Subministrament i formació de cel ras continu, constituït per plaques d' escaiola 
llisa, fixació de les plaques per mitjans de estopades penjants de pasta d'escaiola i fibres d'espart, 
amb un mínim de tres fixacions. Inclús p/p de reblert de la part exterior dels junts entre plaques, 
realització de junts de dilatació, repàs dels junts i acabat superficial de les plaques, segons NTE-
RTC, així com caixons, tabiques i altres remats. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Traçat en els murs del 
nivell del fals sostre. Col·locació a nivell de regles adossats als murs perimetrals. Col·locació i 
fixació dels tirants. Col·locació i ajustament de les plaques a trencajunts amb auxili de regles que 
permeten el seu anivellament i fixant les estopades al sostre però sense tocar els paraments 
verticals. Realització d'orificis per el pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les 
plaques amb pasta de guix. Protecció davant a cops. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
P1,2 actual    4  30,00    120,00 
plza mercat    1  102,00    102,00 
sant joan    1  70,00    70,00 

Total M2............: 292,00 
 

5.4 PAVIMENTS 
 
5.4.1  M2  Formació de xapa de morter de 5 cm de gruix. Inclou: El transport i moviment 
vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. 
c. sant joan    2  95,00    190,00 
plza mercat    3  115,00    354,00 

Total M2............: 535,00 
 
 
5.4.2  M2  Paviment de parquet flotant format per llates encadellades constituïdes per tres 
capes col•locades transversalment, premsades i encolades entre si, estant la capa vista de roure de 
3 mm d’espessor, acabat en vernís acrílic, cinc mans, instal•lat en sistema flotant sobre flassada 
especial d’escuma de polietilè de 30 kg/m3 amb làmina PE de 0,2 mm. Col•locat mitjançant 
encolat simple complet entre les taules, amb adhesiu tipus D3 (antihumitat). Tot el conjunt sobre 
solera de morter de ciment completament anivellada, mestrejada i fratasada. Inclou: El transport i 
moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. 
Replanteig de nivells. Neteja i comprovació del grau de humitat de la base. Replanteig, 
Comprovació de la planeitat. Neteja del paviment amb serradures. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
plza mercat    1  42,50    42,50 

1  39,50    39,50 
sant joan    1 80,00    80,00 

1  26,00    26,00 
Total M2............: 188,00 
 

5.4.3  ML  Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres mateix tipus de 7 cm, 
rebut amb morter cola convencional (A1) gris sobre una capa de regularització de 2 cm d'espessor 
d'arrebossat de morter de ciment CEM II/A-P 32,5 R i sorra de rio M-60 (1:5), mestrejat i 
arremolinat. Rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorida amb la mateixa tonalitat 
de les peces. Segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels 
materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les peces. Tall de les  
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peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Reblert de juntes. 
Neteja de l'entornpeu. Protecció de l'element davant a cops i fregaments. Eliminació de restes, 
neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
plza mercat    1  43,00    43,00 

1  40,00    40,00 
sant joan    1  72,00    72,00 

1  30,00    30,00 
Total ML............: 185,00 
 

5.4.4  M2  Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre, a definir per la 
Direcció facultativa, per interiors, de 60x40x2 cm, polit; rebudes amb morter de ciment (MC) M-
40 (1:6), esteses sobre base de 2 cm d'espessor de sorra de picada amb granulometria 0/5 mm, 
com base de separació o de desolidarització per evitar la transmissió d' esforços entre el paviment 
i l'estructura. Inclús rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa 
tonalitat de les rajoles i neteja, segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. 
Neteja, escombrada i humectació de la base. Abocat d'una capa de grava menuda per enrasat de la 
superfície. Replanteig. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. 
Reblert de junts mitjançant l'abocat d'una beurada de ciment. Extensió de la beurada de ciment. 
Tres passades d'aplanadora fins a tapar junts i porus. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
P1,2    2  231,5    463,00 
 

Total M2............: 463,00 
  
5.4.5  ML  Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre, a definir per la DF, per 
interiors, de 7x2 cm, polit; rebut amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6). Inclús rejuntat amb 
beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja, 
segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació 
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Estesa de la beurada de ciment, 
omplint completament les juntes. Neteja de l'entornpeu. Protecció de l'element davant a cops I 
fregaments. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
medis auxiliars. 
p2     1  11,00    11,00 
p3     1  23,00    23,00 

Total ML............: 34,00 
 

5.4.6  ML  Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre, a definir per la DF, per 
interiors, de 7x2 cm, polit; rebut amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6). Inclús rejuntat amb 
beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja, 
segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació 
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Estesa de la beurada de ciment, 
omplint completament les juntes. Neteja de l'entornpeu. Protecció de l'element davant a cops I 
fregaments. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
medis auxiliars. 
 

19    0,28  5,32 
18    0,18  3,24 

Total ML............: 8,56 
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5.4.7  UT  Subministrament i col·locació d’escala metàl·lica de cargol per una planta 
d'alçada lliure fins a 3,00 m i 1,20 m de diàmetre, realitzada amb perfils d'acer laminat en 
fred, formant un arbre central de 100 mm de diàmetre, esglaons de xapa estampada de 3 
mm d'espessor, barana de barrots verticals de rodó d'acer llis i passamans acabat en 
PVC.Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. 

1     1 
Total UT............: 1,00 

 
5.4.9  M2  Subministrament i col·locació de paviment de rajoles ceràmiques de gres rústic 1-
2-AE (tots els usos amb junt (tipus 1), terres trànsit per els vianants lleu (tipus 2), ús antilliscant 
exterior (tipus AE)), de 20x20 cm, esteses sobre capa de regularització de 3 cm de morter de 
ciment M-40 (1:6) i rebudes amb morter cola d'alta adherència (C1) gris, inclús rejuntat amb 
morter de junts (J1) per junts fins (entre 3 i 15 mm) amb la mateixa tonalitat de les peces. Segons 
NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús 
càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. Neteja i comprovació del grau de 
humitat de la base. Replanteig. Col·locació de les rajoles. Comprovació de la planeitat. Reblert de 
juntes. Neteja del paviment amb serradures. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
plza mercat    1  21,90    21,90 

1  4,56    4,56 
sant joan    1  13,54    13,54 
asc     1  1,80   1,80  3,24 

Total M2............: 43,24 
 

5.4.10  ML  Minvell amb el mateix gres exterior, sobre de la làmina polimèrica amb morter 
adhesiu especial de forma que la part superior de la peça sigui horitzontal i la part inferior seguint 
la pendent de la terrassa. Inclou el rejuntat amb material flexible del mateix tipus del paviment 
medició de llargària realment executada. Inclou formació de mitja canya de morter, reforç de 
membrana bituminosa LBM(SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i regata si fos necessari. 
plza mercat    4  2,00    8,00 

1  11,60    11,60 
1  7,00    7,00 

sant joan    1  16,00    16,00 
Total ML............: 42,60 
 

5.5 PINTATS 
 
5.5.1  M2  Preparació i pintat de paraments verticals interiors de guix mitjançant pintura 
plàstica blanca, llisa. Inclús p/p de polit i neteja del suport, ma de fons, empastat, repàs parcial de 
fons i dues mans d'acabat, segons NTE-RPP. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal 
dels materials en obra, inclús càrrega I descàrrega dels camions. Neteja general del parament 
suport. Polit de petites adherències e imperfeccions. Aplicació d'una ma de fons amb pintura 
plàstica diluïda molt fina, impregnant els porus de la superfície del suport. Empastat de faltes, 
repassant les mateixes amb una ma de repàs parcial de fons aplicada a brotxa, corró o pistola. 
Dues mans d'acabat amb un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant. Eliminació de 
restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: superfície mesurada amb el mateix criteri que el suport base. 
1-2  1ra    2  324,65   649,3 
1-2 2na    2 210.30   420,6 
Atic 1-2    2  375.14   750.28 

Total m2............: 1820,18 
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5.5.2  M2  Preparació i pintat de paraments horitzontals/inclinats interiors de guix mitjançant 
pintura plàstica blanca, llisa. Inclús p/p de polit i neteja del suport, ma de fons, empastat, repàs 
parcial de fons i dues mans d'acabat, segons NTE-RPP. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega I descàrrega dels camions. Neteja general del 
parament suport. Polit de petites adherències e imperfeccions. Aplicació d'una ma de fons amb 
pintura plàstica diluïda molt fina, impregnant els porus de la superfície del suport. Empastat de 
faltes, repassant les mateixes amb una ma de repàs parcial de fons aplicada a brotxa, corró o 
pistola. Dues mans d'acabat amb un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant. Eliminació 
de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: superfície mesurada amb el mateix criteri que el suport base. 
guix     1  535,00    535,00 
fals sostre    1  292,00   292,00 

Total m2............: 827,00 
 
5.5.3 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment amb pintura de color a definir per la 
Direcció Facultativa amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
plza mercat    1  12,00  12,00   144,00 
sant joan    1  11,00  11,50   126,50 
mitgeres    1  116,00  1,00  116,00 
pati     1  16,00  8,50   136,00 
terr. badalot, xemeneies  1  50,00  1,00  50,00 

Total M2............: 572,50 

4.6 Amidaments parcial nº 6 FUSTERIA INTERIOR 
 
6.1  UT  Porta d'entrada d'una fulla practicable, de fusta, xapada amb fusta de faig amb 
acabat envernissat, de 80x205 cm. de mides de pas, formada per fulla i ferratfes de penjar i de 
seguretat, totalment instal·lada sobre premarc d'alumini, segellat de juntes i neteja, inclou la part 
proporcional de petit material i mitjans auxiliars. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Col·locació dels 
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

6     6,00 
Total UT............: 6,00 

 
6.2  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla practicable de 
700x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país de 70x40 mm; 
galzes de 70x20 mm; tapajunts de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, 
tanca i maneta sobre escut de roseta de acer inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments i ajustament final. Totalment muntada. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Col·locació dels 
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

13     13,00 
Total UT............: 13,00 
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6.3 UT Subministrament i col·locació de porta de pas vidriera, d'una fulla practicable de 
800x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de hacer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

2    2,00 
Total UT............:2,00 
 

6.4  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredera de 
700x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de acer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. 
Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

7    7,00 
Total UT............: 7,00 

 
6.5  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredera de 
800x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de acer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

2    2,00 
Total UT............: 2,00 
 

6.6  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredera de 
100x200 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de acer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

4    4,00 
Total UT............: 4,00 
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6.7  UT  Block d'armari prefabricat per a encastar de dues fulles correderes de 60/100x60 
cm, de tauler aglomerat melamínico, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de 
maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix; barres de penjar en alumini 
daurat, estriat i antidoblante, amb suports laterals d'igual color; frontisses rectes de color cromat 
(4 unitats per porta) i tiradors inox per a portes. Fins i tot mòduls columna i baldes de divisió en 
maleter, motlures en MDF plastificades, tapajuntes, sòcol i altre herrajes. Part proporcional de 
medis auxiliars. 

2     2,00 
Total UT............: 2,00 
 

6.8  UT  Block d'armari prefabricat per a encastar de dues fulles correderes de 180/230x60 
cm, de tauler aglomerat melamínico, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de 
maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix; barres de penjar en alumini 
daurat, estriat i antidoblante, amb suports laterals d'igual color; frontisses rectes de color cromat 
(4 unitats per porta) i tiradors inox per a portes. Fins i tot mòduls columna i baldes de divisió en 
maleter, motlures en MDF plastificades, tapajuntes, sòcol i altre herrajes. Part proporcional de 
medis auxiliars. 

3     3,00 
Total UT............: 3,00 
 

6.9 UT Front d'armari empotrat de 190x210 cm, de tres fulles de de tauler aglomerat melamínico, 
de 16 mm de gruix, bastiment de base de pi país de 70x40 mm; tapajunts de 70x10 mm en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de hacer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 

1     1,00 
Total UT............: 1,00 

 

4.7 Amidament parcial nº 7 FUSTERIA EXTERIOR I SERRALLERIA 
 
7.1  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera practicable d'una fulla de 100x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb 
ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres 
de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final 
en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE 
EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i suportarà un impacte de nivell 3 
segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts 
perimetrals. Ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació 
de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

1     1,00 
Total UT............: 1,00 
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7.2  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera practicables de dues fulles de 120x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb 
persiana monoblock, ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols 
d'acer inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base 
d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i 
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la 
norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la 
resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el conjunt (carpinteria 
+ vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i suportarà un impacte de 
nivell 3 segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment 
vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de 
junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior 
incolor + cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta 
plàstica) + vidre exterior incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament 
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica 
incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de 
ribets, segons NTE-FVP. 

1    1,00 
2     2,00 

Total UT............: 3,00 
 
7.3  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera corredera de dues fulles de 165x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb amb 
persiana monoblock, ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols 
d'acer inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de 
base d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona 
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire segons la norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 
1027/2000 i a la resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el 
conjunt (carpinteria + vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i 
suportarà un impacte de nivell 3 segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. Inclou: El 
transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels 
camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, 
esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part 
proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

2     2,00 
Total UT............: 2,00 
 

7.4  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera corredera de dues fulles de 210x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb 
persiana monoblock, ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols 
d'hacer inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de 
base d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona 
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons la norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 
1027/2000 i a la resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el 
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conjunt (carpinteria + vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i 
suportarà un impacte de nivell 3 segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la 
fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a 
abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

2     2,00 
Total UT............: 2,00 
 

7.5 UT Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color marron o similar , en 
finestra oscilobatent d'una fulla de 60x110 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb ferraments de 
penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements 
d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres de 
fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en 
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE EN 
1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment muntada 
segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

2     2,00 
Total UT............: 2,00 
 

7.6  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra oscilobatent d'una fulla de 90x110 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb ferraments de 
penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements 
d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres de 
fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en 
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE EN 
1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment muntada 
segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
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Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

1     1,00 
Total UT............: 1,00 

 
7.7  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra oscilobatent d'una fulla de 105x110 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb ferraments de 
penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements 
d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres de 
fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en 
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE EN 
1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment muntada 
segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

2     2,00 
Total UT............: 2,00 
 

7.8  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra practicable dos fulles de 120x110 cm, amb una fulla oscilobatent, amb roptura de pont 
tèrmic, amb ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer 
inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base 
d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i 
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la 
norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la 
resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria 
+ vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons 
el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la 
fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a 
abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície del buit, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

1     1,00 
Total UT............: 1,00 



       Rehabilitació i remunta d’un edifici plurifamiliar a Sant Feliu de Guíxols        
 

73 

 
Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 
 
7.9  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra practicable dos fulles de 150x110 cm, amb una fulla oscilobatent, amb roptura de pont 
tèrmic, amb ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer 
inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base 
d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i 
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la 
norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la 
resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria 
+ vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment 
muntada segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en 
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. 
Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada 
de restes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície del buit, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

3     3,00 
Total UT............: 3,00 
 

7.10  M2  Barana d'acer per pintar, amb passamà de 50 mm, travesser inferior, muntants 
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de diámetre 10 mm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou: El transport i moviment 
vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig 
dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions de la barana a l'ancoratge. 
Resolució de les unions entre trams de barana. Protecció de la barana contra cops o càrregues 
degudes al transport de materials o a les activitats d'obra. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
esc. general    1  10,00    10,00 
esc duplex    1  4,00    4,00 

1  3,00    3,00 
estudi     1  5,40    5,40 

Total M2............: 22,40 
 

4.8 Amidament parcial nº 8 INSTAL·LACIONS 
 
8.1 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
8.1.1  PA  Xarxa d'evacuació de fums, ventilació i aigües (6 habitatges) consistents en: 
Conexió a la xarxa de sanejament horitzontal actual amb tub PVC 160/200 mm., segons 
UNE-EN 1329, classe B, incloent colzes, peces especials, brides i excavació de rasses, 
col.locasció dels tubs i tapat de les mateixes. 
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Baixants amb tub de PVC, segons UNE-EN 1329 sèrie B de 110/125 mm., incloent els colzes, 
peces especials i les brides, amb vàlvules airejadores Maxivent, o equivalent, a la coberta per 
evitar el buidat de sifons. Tub d'evacuació de fums i vapors de cuines, individual, amb tub 
helicoidal, incluida connexió a campana i sombrerets aero-aspirants en remat ximeneia. 
Conducte de ventilació de banys individual amb tub helicoidal amb peces rejuntades, inclós 
reixes de ventilació amb extractor electric i instal.lació d'extractor electric de ventilació dels 
WC, muntats. Tot segons projecte. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

8.2 INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT 
 
8.2.1 PA Instal.lació d'electricitat habitatges i nou tram d'escala i adecuació de les escales 
existents consistents en: Adecuació de la instal.lació existent per puder sol.licitar l'ampliació de 
potencia a la Companyia segons normativa del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
reglamentació de la Cia. subministradora , per electrificació elevada 9200 W. i mínim 5 circuits, 
segons Projecte. Bateríes centralitzades si fos necessari substituir l'actual amb previsió de 
comptadors per a habitatges i serveis comuns, amb tots els elements que requereixi la Cia. 
subministradora per a la seva legalització, incloent projecte especific, bolletins, tràmits i tasas. 
Mecanismes: SIMON 75 o equivalent, en habitatges o similar a aprobar per la Propietat. 
Interruptors commutats en dormitoris, passadissos, rebedor, sala-menjador i cuina (si té doble 
accés). Interruptors individuals en la resta de peçes, endolls en dormitoris, cuines, banys i 
sala, punts de llums en dormitoris, cuines, banys i sala. Subministre i col.locació de lluminaries i 
bombetes en serveis comuns, portals, escales, rampa accès aparcament, sales d'instal.lacions i 
emergències, amb mecanismes amb indicador lluminós i temporitzadors en plantes i escales. 
Portabombetes amb bombeta incandescent en sales d'instal.lacions, a no ser que el reglament de la 
companyia obligui a lluminaria estanca o específica. Polsador i timbre tipus "Ding-dong" en 
habitatges. 
Aplics estancs en terrasses, segons planols de projecte d'execució. 
Punts de llum en terrasses, balcons i terrassa coberta. 
Tot segons projecte.( per 6 habitatges) 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 

8.2.2  Ud  Instal.lació de sistema de protecció en front els llamps per un nivell de protecció 4 
segons el DB-SU8 del CTE, inclós peças de fixació superior e inferior formades per perfils 
laminats i grapes de subjeció d'acer galvanizat, inclus ajudes de paletaria, totalment instalat. 

1     1,00 
Total Ud............: 1,00 
 

8.3 INSTAL.LACIONS FONTANERIA I SANITARIS 
 
8.3.1  PA  Instal.lació completa de fontaneria habitatges consistents en: 
Adecuació de la instal.lació existent per poder instal.lar  comptadors nous segons reglamentació 
de la Cia. subministradora , segons Projecte. Bateríes centralitzades per substituir l'actual amb 
previsió de comptadors per a habitatges amb tots els elements que requereixi la Cia. 
subministradora per a la seva legalització, incloent tràmits i tasas. 
Modificació de l'escomesa actual si fos necessari, des de xarxa pública i instal.lació exterior i 
interior segons normatives vigents i reglament de Companyia, amb canonada de coure des de 
comptadors. Subministre i montatge de sanitaris (inodor i bidet mod. Dama de Roca, o equivalent, 
lavabos per encimera, Neoselene o Foro de roca, banyeres acriliques de Roca i plats de dutxa 
també de Roca) i rentador, així com pre-instal.lació de rentadora i rentaplants (aixeta d'aigua freda 
i calenta i sifó de desaguàs). 
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Claus de pas en entrada habitatge i en tots els locals humits i aparells: cuina, banys,rentador, 
escalfador... Aixetes de regulació en lavabos, bidet i pica., Monodin de ROCA, o equivalent, 
WC amb sistema de doble descarrega o descarrega interronpible. 
Desguassos i baixants de PVC. 
Sifó botella en acer cromat, en lavabos per a encimera. 
Instal.lació de escalfador electric de 100/150 l. per la producció d'aigua calenta sanitaria i conexió 
d'aquest a la xarxa interior del habitatge per alimentar els diferents punts e conexió amb la aigua 
calenta produida per plaques solars. 
Pica amb doble cobeta i escurredor segons habitatges, en acer inoxidable, model sèrie J de 
ROCA, o equivalent. 
Griferies cromades monocomandament en bany principal, secundari i cuina de la marca ROCA 
mod. Mododín o equivalent, a aprobar per la Propietat. 
Griferia per a aigua calenta i freda en rentador. 
Presa d'aigua en terrassa de cada habitatge. 
Petits desguassos i connexió a la xarxa general d'aigües fecals i pluvials, unions i tapes. 
Desguassos de coberta i terrats, segons definició del projecte d'execució, incloent canalons, 
clavaguerons, morions, etc. 
Instal.lació de desguàs en soterrani i sales d'instal.lacions i comptadors, segons es requereixi per 
Normativa o Reglament de Companyia, així com morrions de protecció de baixants. 
Tot segons projecte. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

8.3.2  PA  Instal·lació completa d'aigua calenta sanitària segons especificacions del CTE, 
incloent captadors solars col·locats en la coberta del eldifici, acumulador de 180 litres, bombes, 
valvulas i termostats necessaris en la instal·lació d'acord amb les especificacions de projecte 
realitzat per els tècnics de la ROTEX amb les especificacions de projecte. totalment instal·lat, amb 
proves i ajustaments. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

8.4 INSTAL.LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
8.4.1  PA  Instal.lació completa de protecció contraincendis en escales i vestíbuls, de 5 
habitatges, segons normativa DB-SI (CTE), Companyia, Delegació d'Industria, Bombers i 
municipal, amb xarxa de BIE'S (si fos necessaria), detectors, extintors fixes, portàtils, 
emergències... Senyalització de sortides, extintors, escales, mànegues i polsadors d'alarma en tot 
l'edifici. Tot segons projecte. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

8.5 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO 
 
8.5.1  PA  En els habitatges de rehabilitats  la instal•lació de climatització serà a través 
evaporadors exteriors situades en la planta coberta i en el interior de l’habitatge es col•locarà la 
unitat interior suspesa del sostre del lavabo/bany i des d’aquesta es realitzarà una distribució amb 
conductes de resines termo endurides encastats en els falsos sostres segons els plànols 
d’instal•lacions, tot això dimensionament adequadament per a garantir una bona temperatura de 
confort, tant a l’estiu com a l'hivern, i d'acord amb la següent normativa: 
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En el habitatge duplex de la planta segona amb façana a la carrer Sant Joan la instal•lació de 
calefacció serà a través de radiadors d’alumini elèctrics de baix consum, amb fluids d’alta 
inèrcia tèrmica i que no presenta cap instal•lació especial, únicament és necessari preveure 
una presa de corrent amb presa de terra per a cada aparell segons el reglament de baixa tensió que 
es detalla posteriorment. Tots els radiadors se situaran segons els plànols d’instal•lacions i es 
dimensionarà adequadament per a garantir una bona temperatura de confort, tant a l’estiu com a 
l'hivern, i d’acord amb la següent normativa 
Tot muntat per personal especialitzat i totalment acabada i complint les normatives vigents. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 

8.5.2  PA  En els 6 habitatges  rehabilitats és realitzarà  la instal•lació de calefacció a través 
de una caldera de condensació de gas natural amb cremador atmosfèric, mural, de 22 kW de 
potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció, de 3 bar de pressió, amb vàlvules, vas 
d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locada i uns radiadors d’acer inoxidable calculats amb tubo 
de caure i retorn. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 

8.6 INSTAL.L.ACIÓ AUDIOVISUALS 
 
8.6.1  PA  Instal·lació completa audiovisuals en Edifici, segons normativa de 
Telecomunicacions o projecte de Telecomunicacions consistent en: 
Instal·lació de Porter Electrònic en cada habitatge, a aprovar per la Direcció Facultativa. 
Pre-instal.lació de telefonia amb tres preses en habitatge (saló, dormitori principal i cuina), 
d’acord amb Normativa i Reglament de Companyia. Instal·lació d’antenes T.V. col·lectives, 
d’acord amb el R.D.-Lei 1/1988 de 27/2, sobre infrastructures comunes en edificis per als Serveis 
de Telecomunicació (R.I.T.I. i R.I.T.S.) i Reglament Regulador RD 279/1999 de 22-2-1999, per a 
la recepció de tots els canals nacionals, regionals i locals, i parabòliques amb amplificador 
modular per a 3 canals. Tres/quatre o cinc preses per habitatge (saló, dormitori i cuina). 
Tot segons projecte. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

8.7 INSTAL·LACIÓ TRANSPORT 
 
8.7.1  UT   muntatge d' ascensor hidràulic d´impulsió oleodinàmica directa amb un pistó 
lateral de la casa serra o similar i 0.62 m/s per a 6 persones (450 kg) de 4 parades (10 m), amb 
nivellacio pro gressiva , amb maniobra universal simple portes d'accés de maniobralitat corredissa 
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana 
amb terra del replà per anar preparat per a pedra i cabina interior folrada amb acer inoxidable amb 
mirall amb il.luminació al sostre amb fluorescents amb pulsadors amb relleu i brailey inclòs taxes 
de legalització, i inclòs reixa de ventilació, dintells i bigues metàl·liques. 

1     1,00 
Total UT............: 1,00 



       Rehabilitació i remunta d’un edifici plurifamiliar a Sant Feliu de Guíxols        
 

77 

Partida Comentari  P.ig.  Llarg  Ample  Alto  Subtotal  Total 
 

4.9 Amidament parcial nº 9 MOBLES DE CUINA I 
ELECTRODOMÈSTICS 

 
9.1  PA  Subministrament i col·locació de moblament de cuina per cada habitatge, 
composada de mobles baixos amb sòcol inferior i de mobles alts con cornisa superior y parteluz 
inferior, acabat segons criteris de la DF, cantellspostformats (llomats i arrodonits) Construcció del 
moble mitjançant els següents elements: FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçària, 
profunditat i ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge. PENJADORS: Ocults d'acer, amb 
regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes 
total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d' 
alçària entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, cornisa 
superior, mainell inferior i acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i 
agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure plaça de cocció, electrodomèstics ni 
aigüera. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Comprovació de la terminació del parament de recolzament. 
Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació al parament 
mitjançant elements d'ancoratge. Acabaments. Protecció dels mobles i accessoris davant a 
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a abocador d'obra. Part 
proporcional de medis auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

1  6,00    6,00 
Total PA............: 6,00 
 

9.2  UT  Encimera vitriceràmica amb quatre focs amb segell AENOR connectat a la xarxa 
de gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada en el taulell de cuina.Totalment instal·lada i 
funcionant. 

1  6,00    6,00 
Total UT............: 6,00 
 

9.3  UT  Subministrament i col·locació de campana decorativa d'un motor i tres velocitats 
d'hacer inoxidable de 60 cm d'amplària, qualitat estàndard i marca reconeguda. Totalment 
instal·lada i funcionant. 

1  6,00    6,00 
Total UT............: 6,00 

9.4  UT  Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR, col.locat i 
conectat a la xarxa elèctrica.Totalment instal·lat i funcionant. 

1  6,00    6,00 
Total UT............: 6,00 

 

4.10 Amidament  parcial nº 10 VARIS 
 
10.1  ud  Suministre i col.locació de mirall per bany, mides segons planells., totalment 
instalat. 

10     10,00 
Total ud............: 10,00 

10.2  UT  BÚSTIES 
8     8,00 

Total UT............: 8,00 
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10.3  UT  NETEJA FINAL DE L'OBRA 

1     1,00 
Total UT............: 1,00 
 

10.4  PA  Elaboració del Pla de Seguretat i Salud a les obres de construcció segons la 
normativa vigent i subministrament i col·locació de tots els elements de seguretat i salut reflectits 
en el Pla de Seguretat, així com tots els elements necessaris, per a portar a terme l'obra, segons 
normatives vigents referides a seguretat i salut laboral. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
 

10.5  PA  Assajos a realitzar segons documentació de l'Estudi i Programació de Control de 
Qualitat. 

1     1,00 
Total PA............: 1,00 
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4.11 Amidaments parcial nº 1 ENDEROCS I MOVIMENT DE TERRES 
 
 
1.1  PA  Demolició de les tres ultimes tramades d'escala, per mitjans manuals, fins i tot 
retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

1452,00  1,00   1452,00 € 
 

1.2  PA  Demolició de badalot de la caixa d'escala, del badalot del pati interior, del traster i 
de tots els volums existents en el terrat, per mitjans manuals, fins i tot retirada d'enderrocs a peu 
de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

 675,00   1,00   675,00 € 
 

1.3  M2  Demolició de fals sostre existent en planta pis primer i segon, per mitjans 
manuals, fins i tot retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador 
controlat. 
 

4’64   202,4   939.13€
  

1.4  M2  Demolició de paviments ceràmics existents, per mitjans manuals, fins i tot 
retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

11.56   463,00   5352.28€ 
 

1.5  M2  Demolició de terrat a la catalana, per mitjans manuals, fins i tot retirada 
d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

8.53   55,00   469.15€ 
 
1.6  M2  Demolició de coberta de teula ceràmica corba, incluídos cavallets, llimes, 
canalons, rematades laterals, trobades amb paraments, etc., per mitjans manuals, amb recuperació 
i aprofitament màxim del material desmuntat, apilat i trasllat a planta baixa, fins i tot neteja i 
retirada d'enderrocs sobrants a pié de càrrega. càrrega i transport a un evocador controlat 

8.24   174,00   1433.76€ 
 

1.7  M2  Demolició de envans de totxo foradad de 10 cm, per mitjans manuals, fins i tot 
retirada d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

4.12   127,44   525,05€ 
 

1.8  Ud  Arrancada de fusteria interior i exterior, per mitjans manuals, fins i tot retirada 
d'enderrocs a peu de càrrega, càrrega i transport a un evocador controlat. 
 

9.27   44,00   407.88€ 
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1.9  M3  Excavació de terres a l'interior de l'edificació amb mitjans mecànics o manuals. 
S'inclou la càrrega i transport de terres a l'abocador situat a una distància inferior de 10 km. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
 

371.12   5,18   1922.40€ 
 
        Sup. Tot 1:  13176.09€ 

4.12 Amidaments parcial nº 2 FONAMENTS I ESTRUCTURA 
 
2.1  M2  Formigó de neteja en massa HM-20 cm2 de consistència plàstica i tamany màxim 
de l'àrid de 40 mm, ambient I, amb un gruix de 10 cm buidat amb cubilot. Inclou: El transport i 
moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. 
Col·locació de tocaments i/o formació de mestres. Abocat, estesa i aplanat del formigó. Curat 
mitjançant rec que no produeixi descarat. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. A 
Justificar. 

58.74   4,44   260.80€ 
 

2.2  M3  Formigó armat amb aditiu hidrofugant per a sabates corregudes i aillades de 
fonamentació de resistència característica 25 N/m2, de consistència plàstica, ambient IIa, i tamany 
màxim de l'àrid de 20 mm. buidat amb cubilot, armat amb acer corrugat B-500S segons planos 
d'estructura., inclou vibrat i curat de la massa. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació de l'armadura, inclòs arrencada de pilars, amb separadors 
homologats. Abocat i vibratge del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. 
Curat del formigó. Protecció i senyalització de les armadures sortints d'espera. Neteja final de 
la base del suport. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

244.53   2,22   542.85€ 
 

2.3  ud  Obertura de forats del nou ascensor en els sostre planta baixa, primera i segona, 
fins i tot col·locació prèvia de cargaderos metàl·lics amb perfils laminats A-42b a definir per la 
direcció facultativa pintats amb dues capes de mini de plom, manualment. càrrega i transport a un 
evocador controlat. 

843   3,00   2529.00€ 
 

2.4  Ud Obertura de buits en fàbrica de maó massís De 40 cm, amb compressor, fins i tot 
col·locació prèvia de cargaderos metàl·lics amb perfils laminats A-42b a definir per la direcció 
facultativa pintats amb dues capes de mini de plom, manualment. càrrega i transport a un 
evocador controlat. 

34.25    3,00   102.75€ 
 
2.5  ud Estructura de escales inclinada formada per dues xapes metàl·liques de 1.5 cm de 
gruix per 25 cm ample unides per altres xapes de 15 cm ample sota cada grao pintats amb dues 
capes de mini de plom, tot recolzats en les parets de càrrega, mitjans auxiliars i elements de 
seguretat. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 

1234.12  2,00   2468.24€ 
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2.6  m2 Estructura de coberta inclinada formada per pefiles metàl·lics recolzats en les 
parets de càrrega pintats amb dues capes de mini de plom, amb un pendent del 27%, mitjans 
auxiliars i elements de seguretat. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 

84.46  98,00   8277.08€ 
 

2.7  M2  Formació de sostre col.laborant format per perfils metal.lics pintats amb dues 
capes de mini de plom (segons projecte), xapa grecada galvanitzada i xapa de compresió amb 
xarxat d'hacer B-500SD segons projecte, inclou la part proporcional d'apuntalament i mitjans 
auxiliars. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. Reg 
d'encofrats i elements. Abocat i vibratge del formigó. Reglatge i anivellació de la capa de 
compressió. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials. Protecció fins a la finalització 
de les obres davant a accions mecàniques no previstes en el càlcul. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.sos 
 

62.44  160,00   9990.40€ 
 

2.8  M2  Reforç de forjat de biguetes de fusta, constituït per una xapa de compressió 
armada de 7/8cm de gruix, amb xarxa d'acer B 500 T de rodons del 8 mm cada 20 cm, amb 
col.locació de conectors d'acer de 8 mm de diametre cada 25 cm roscats a les biguetes de fusta. 
Inclòs imprimación amb producte antihongos i antipudrientes de les viguetes de fusta actuals. 
Nota.- segons l'estat de les biguetes de fusta existents serà necessari la col·locació de IPN de 
180mm cada dues bigues de fusta. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Es consideren. Replanteig, col·locació i muntatge de les peces. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 
 

28.24  535,00   14826.00€ 
 

2.9  Ml  Acer laminat A-42b en perfils laminats, per a suports, mitjançant unions soldades, 
p.p. de soldadures, talls, peces especials, pletines a la base al capdamint segons planols, despuntis 
i dues mans de imprimación amb pintura de mini de plom, totalment muntat i col·locat. 
 

34.28  48,30   1653.79€ 
  
2.10  UD  Formació de daus de formigó armat de resistència característica 25 N/m2, de 
consistència plàstica, ambient IIa i tamany màxim de l'àrid de 12 mm, buidat amb cubilot. armat 
amb hacer corrugat B-500S segons planos d'estructura per recolçament dels perfils metal.lics 
(pilars i jasseres)sobre els murs actuals de càrrega. 
Inclou: Encofrat a dues cares, mitjançant tauler de fusta de pi, amb un màxim de 20 usos. Inclou 
part proporcional d'apuntalament i desencofrat, humitejat de paraments i mitjans auxiliars 
necessaris. El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra. Neteja de la 
superfície de coronació del mur. 

14,25  12,00   171.00€ 
 
Sup. Tot 2:  40819.59€ 
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4.13 Amidaments parcial nº 3 AÏLLAMENTS 
 
3.1  M2  Aïllament acústic en els sòls i parets dels habitatges per a transmissió per via aèria 
i soroll d'impacte, constituit per una capa d'aïllant de llana de roca i altre elàstic i pesat, rebuda 
amb cua de contacte sobre forjat, totalment col·locat per a posterior abocament de solera de 
formigó. 

2.12  222,25   471.17€ 
 

3.2  M2  Aislamiento térmico de poliestire extruit de 2 cm de gruix i una conductivitat 
tèrmica de 0.0034 W/mK 
  

3.22  57,50   185.15€ 
 

3.3  M2  Aislamiento térmico, acustic i barrera de vapor en tancaments verticals, formada 
per lamina d'asfalt modificat de Danosa com aïllament acustic i barrera de vapor en la cara calenta 
del suport, mes aïllament tèrmic de poliestire extruit de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica 
de 0.0034 W/mK,. 

3.40  100,66   342.24€ 
 

3.4  Ml  Recubrimient de pintura intumescent RF-60 per la protecció d'elements metál.lics 
contra el foc. 

14.22  40,00   568.8€ 
 
 
3.5  M2  Morter ignífug proyectaT RF-60 per la protecció d'estructures metál.liques contra 
el foc, mitjansan recubrimient incombustible de ciment amb vermiculita, de 35mm de espesor. 

15.22  174,00   2648.28 
 

Sup. Tot 3:  4223.53€ 

4.14 Amidaments parcial nº 4 PALETERIA 
 
4.1 COBERTA 
4.1.1  M2  Formació de coberta inclinada amb un pendent del 27% sobre perfils metal.lics 
formant un pla inclinat(no inclosos) formada per tauler encadellat tipus sandwich amb una capa 
interior de fusta decorativa, un aïllament termic de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 
0.0034 W/mK al mig i una capa exterior de tablero hidrofug, làmina impermeable transpirable 
tipus MAYDILIT DE MADYSA , xapa de morter M-20b i acabat de teula àrab de color a definir 
per la direcció facultativa. Inclou formació en la part inferior de caneló de recollida d'aigues amb 
xapa plegada d'acer galvanitzat i part proporcional de replanteig, remats i entregues, així com el 
transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega 
dels camions. Neteja del supradós del sostre. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. 

79.22  110,00   8714.20€ 
 

4.1.2  M2  Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel•lular, aïllament amb 
plaques encadellades de poliestirè extruït de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 0.034 
W/mK, feltre geotèxtil no resistent a la intempèrie, i impermeabilització amb una membrana 
d’una làmina de betum asfàltic modificat LBM-40, amb doble armadura de feltre de fibra de vidre 
i poliester i 15 cm de graves de riu. Inclou la part proporcional de regates, mitges canyes, 
desaigües, reforç de les làmines a les entregues i punts singulars, així com els mitjans auxiliars i  
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petit material necessari. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en 
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar 
el nivell de coronació de les mestres. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la 
superfície en la que ha d'aplicar-se la membrana. Col·locació de la membrana. Formació d'acord 
amb parament vertical, inclosa banda de reforç de 50 cm d'ample doblada en angle sobre el faldar 
i sobre l'acord. Regata perimetral per rebuda de la membrana impermeabilitzant. Tall, ajustament, 
fixació i rejuntat de l'aïllament tèrmic sobre capa separadora prèviament col·locada. Segellat de 
junts. Col·locació de la capa separadora. Abocat de les graves. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes a abocador. 

88.44  100,00   8844€ 
 

4.1.3  M2  Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel.lular, aïllament amb 
plaques machiembrades de poliestire extruit de 8 cm de gruix i una conductivitat tèrmica de 0.034 
W/mK, feltre geotextil no resistent a la intempèrie, impermeabilització amb una membrana d'una 
làmina de betum asfaltic modificat LBM-40, amb doble armadura de feltre de fibra de vidre i 
poliester, xapa de morter per posterior col.locació de paviment ceràmic. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Neteja del supradós del sostre. Abocada i reglejat del formigó cel·lular 
fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de 
regularització. Protecció de les pendents. Neteja i preparació de la superfície en la que ha 
d'aplicar-se la membrana. Col·locació de la membrana. Formació d'acord amb parament vertical, 
inclosa banda de reforç de 50 cm d'ample doblada en angle sobre el faldar i sobre l'acord. Regata 
perimetral per rebuda de la membrana impermeabilitzant i posterior protecció ceràmica. Tall, 
ajustament, fixació i rejuntat de l'aïllament tèrmic sobre capa separadora prèviament col·locada. 
Segellat de junts. Col·locació de la capa separadora. 
Abocat del morter. Execució de juntes de dilatació estructural i de contorn perimetral amb 
porexpan de 20 mm de gruix. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. 

45,80  62.44   2859.75€ 
 
 

 
4.1.4  Ml  Remat perimetral de coberta amb xapa d'acer conformada prelacada en forma de 
"U", per a protecció de murs de terrat, fins i tot replanteig, preparació, cort, rematades i elements 
de subjecció i ancoratge, totalment col·locat. 

10.12  42,20   427.06€ 
 

4.1.5  Ml  Remat ceràmic per coronar murs de coberta i baranes d'obra, recibidas con 
mortero de cemento y arena de río 1/8, incluso p.p. de remates. Medido en verdadera magnitud. 

10.12  58,80   595.05€ 
 

 
4.2 TANCAMENTS I DIVISIONS EXTERIORS 
 
4.2.1  M2  Formació de façana ventilada de 20 cm. de gruix, formada per totxo ceràmic 
"Gero" interior de 113 cm. arrebossat bastard amb morter hidròfug ,aïllament tèrmic, aïllament 
acústic (no inclosos en aquesta partida)i una fulla exterior de lames de fusta de pi cuperitzat de 
15x3cm subjecte amb tornilleria d’acer inox. a una estructura de llates de tauler marí per exterior, 
S’inclouen llindes i entregues necessàries. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal 
dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Definició dels plànols de façana, 
Repàs de les juntes i neteja del parament. Protecció de l'obra de nova execució davant a pluges, 
gelades i temperatures elevades. Protecció davant a cops, esquitxades, etc. Col·locació i aplomat 
de mires en els cantons. Estesa de fils entre mires. Repàs de junts i neteja. Protecció de l'obra de  
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nova execució davant a cops, pluges, gelades i temperatures elevades. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada de restes a abocador. 

81,96  95.12   7796.03€  
 
4.2.2 M2 Formació de paret de tancament de 30 cm. de gruix, formada per totxo perforat per obra 
vista exterior de 15 cm., cambra d'aire amb aïllament tèrmic poliestire extruit de 4 cm de gruix i 
una conductivitat tèrmica de 0.0034 W/mK, i envà interior de maó de 4 cm. Aferrat amb morter 
M-40a. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega 
i descàrrega dels camions. Definició dels plànols de façana mitjançant plo Col·locació dels 
elements metàl·lics d'acer laminat per la subjecció de algunes peces de la fulla. Col·locació de les 
peces per filades a nivell. Repàs de les juntes i neteja del parament. Protecció de l'obra de nova 
execució davant a pluges, gelades i temperatures elevades. Protecció davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. 

52.21  35,13   1834.13€ 
  

 
4.2.3  M2  Formació de paret de gero de 15 cm de gruix amb morter M-40a, per revestir. 
Criteri de medició 0:2:4 

41.20  94,00   3872.8€ 
 

4.2.4  M2  Formació de paret de bloc de formigó de 20 cm de gruix presa amb morter M-
40a. S'inclouen armadures verticals de diametro 12 cada 20 cm anclades al forjat. 

34.22  35,90   1228.49€ 
 
4.2.5  M2  Envà de plaques de guix Pladur-WR o similar, repel•lent a l’aigua, format per 2 
plaques de 15mm cargolades a estructura metàl•lica de sujecció i col•locació al interior 
d’aïllament al soroll aeri, fixat al sòl i sostre amb cargols., fins i tot replanteig, entramat auxiliar, 
anivellació, execució d'angles i repàs de juntes. 

47.38  116,75   5531.61€ 
 

4.2.6  ML  Suministre i col.locació de escupidors per les finestres de marbre nacional de 2 
cm de gruix amb gotero a la part inferior, per paret de 20/30 cm amb morter M-40a. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. Neteja, escombrada i humectació de la base. 
Replanteig. Col·locació a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. neteja final i retirada de 
runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

114.22  9,20   1050.82€ 
 
 
4.2.7  UT  Ajudes de paleta per la col·locació de banyera. 

30.00  4,00   120.00€ 
 

4.2.8  M2  Formació tres trams nous d'escala, construída amb volta a la catalana de maons 
ceràmics buits de 25x12x2cm, rebuts amb pasta de guix, completament acabada mancant 
revestiments, fins i tot replanteig, obertura de fregues per mitjans mecànics, formació d'esglaons, 
macizat d'altiplans amb runa neta i morter de ciment, p.p. de mermas i trencaments, humitejat de 
les peces i neteja, amidada en projecció horitzontal 

72.20  6,30   454.86€ 
 

4.2.9  UT  Ajudes de paleta per la col·locació de plat de dutxa. 
30.00  6,00   180.00€ 
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4.3 AJUDES 
 
4.3.1  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessàries per la correcta execució 
de les tasques de paleteria 

Total PA............: 1,00 
 

4.3.2  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessàries per la correcta execució 
de les instal.lacions de l'obra. 

Total PA............: 1,00 
 

4.3.3  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessàries per la correcta execució 
deles tasques d'altres industrials excepte instal·lador i paleta. 

Total PA............: 1,00 
 
Sup. Tot 4:  43514.06€ 

4.15 Amidaments parcial nº 5 REVESTIMENTS I ACABATS 
5.1 ENRAJOLATS 
 
5.1.1  Ml  Subministrament i col·locació de peces de marbre, a definir per la Direcció 
facultativa, per encimeres de 3 cm de gruix i 60 cm amplada de cuines i banys, rebudes amb 
morter de ciment (MC) M-40 (1:6).Inclús formació de forats en encimeres del bany. Inclou: El 
transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels 
camions. Replanteig de nivells. Neteja, escombrada i humectació de la base. Replanteig. 
Col·locació a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. Reblert de junts mitjançant beurada de 
ciment. Extensió de la beurada de ciment. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. Part proporcional de medis auxiliars. Criteri d'amidament: superfície construïda, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

41.20  37,94   1563.12€  
 
 
5.1.2  M2 Subministrament i col·locació de peces de marbre, a definir per la Direcció 
facultativa, parets de 1,5 cm de gruix de cuines, rebudes amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6). 
Inclús rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat i 
neteja. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega 
i descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. Neteja, escombrada i humectació de la base. 
Replanteig. Col·locació a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. Reblert de junts 
mitjançant beurada de ciment. Extensió de la beurada de ciment. Eliminació de restes, neteja final 
i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

23.83  54.30   1293.96€ 
     

5.1.3  M2  Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb plaquetes ceràmiques de 
gres porcelànic rectificat, paraments higiènic, de mides i característiques a definir per la Direcció 
facultativa, rebudes amb morter especial sobre envans de plaques de pladur hidrofuges. 
Rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclús p/p de talls, cantoneres, junts i peces especials. Segons NTE-RPA. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de 
les rajoles en el parament per l'especejament de les mateixes. Estesa de la pasta adhesiva amb la 
llanda dentada sobre el parament. Col·locació de les rajoles, començant a partir del nivell superior 
del paviment i abans de realitzar aquest. Adormiment de la pasta. Rejuntat. 



       Rehabilitació i remunta d’un edifici plurifamiliar a Sant Feliu de Guíxols        
 

86 

Partida Comentari   P. Unitari   Amidament   Total 
 
Neteja del parament amb fregall sec 12 hores desprès d'efectuat el rejuntat. Eliminació de restes, 
neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

22.12  59,88   1324.54€ 
 
 
 

5.2 ENGUIXATS I ARREBOSSATS 
 
5.2.1  M2  Formació de revestiment continu interior de guix amb màquina, a bona vista, 
sobre parament vertical interior, fins a 3 m d'alçària, de 15 mm d'espessor, format per una primera 
capa d'enguixat amb pasta de guix gruix YG, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona 
capa de lliscat amb pasta de guix fi YF, que constitueix la terminació o acabament, amb mestres 
solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació 
entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de "guardavivos" de plàstic i metall 
amb perforacions, formació d'arestes i racons, enguixats de buits, acabaments amb entornpeu i 
bastimentada, segons NTE-RPG. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels 
materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Preparació del suport que es va a 
revestir. Realització de mestres en paraments. Pastat del guix gruix. Col·locació de "guardavivos" 
en les arestes. Estesa de la pasta de guix gruix entre les mestres. Pastat del guix fi. Regularització 
del revestiment mitjançant l'execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre el parament 
referit. Protecció del revestiment de nova execució davant a cops i fregaments. Eliminació de 
restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: superfície mesurada des del paviment fins a el sostre, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

12.13  376,07   4561.72€ 
  

 
5.2.2  M2  Subministrament i formació de trasdossat, constituït per plaques de cartró guix 
llisa, fixació de les plaques amb perfileria metàlica i plaques machiembrades de poliestire extruit 
de 2 cm amb una conductivutat tèrmica de 0.034 W/Km. Inclús p/p de reblert de la part exterior 
dels junts entre plaques, realització de junts de dilatació, repàs dels junts i acabat superficial de les 
plaques, segons NTE-RTC. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació a nivell de 
regles adossats als murs perimetrals. Col·locació i fixació dels tirants. Col·locació i ajustament 
de les plaques a trencajunts amb auxili de regles que permeten el seu anivellament i fixant. 
Realització d'orificis per el pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb 
pasta de guix. Protecció davant a cops. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars.Criteri d'amidament: superfície 
mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per 
instal·lacions. 

13,66  135,06   1844.91€ 
 

5.2.3  M2  Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:4, 
deixat de regle, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, 
d'angles diedres i cantoneres de reforç de PVC. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Preparació i neteja del parament suport. Humectació del parament a 
revestir, eliminant rebaves de morter, pols, etc. Formació de capa prèvia d'agafament. 
Formació amb morter de racons i arestes. Col·locació de regles verticals en els extrems i arestes 
del parament. Estesa d'un fil entre els regles. Col·locació de tocs i formació de mestres. Estesa de 
la pasta entre les mestres. Allisat del parament passant una regla sobre les mestres per eliminar la  
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pasta sobrant. Acabat de la superfície. Cura del morter. Protecció del revestiment de nova 
execució davant a pluges, gelades i temperatures elevades. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

10.22  30,25   309.15€ 
 

  
5.2.4  M2  Arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment 1:4, 
deixat de regle, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, 
d'angles diedres i cantoneres de reforç de PVC. Inclou: El transport i moviment vertical i  

10.62  241,98   2473.08€ 
 

5.3 FALSOS SOSTRES 
 
5.3.1  M2  Subministrament i formació de cel ras continu, constituït per plaques d' escaiola 
llisa, fixació de les plaques per mitjans de estopades penjants de pasta d'escaiola i fibres d'espart, 
amb un mínim de tres fixacions. Inclús p/p de reblert de la part exterior dels junts entre plaques, 
realització de junts de dilatació, repàs dels junts i acabat superficial de les plaques, segons NTE-
RTC, així com caixons, tabiques i altres remats. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Traçat en els murs del 
nivell del fals sostre. Col·locació a nivell de regles adossats als murs perimetrals. Col·locació i 
fixació dels tirants. Col·locació i ajustament de les plaques a trencajunts amb auxili de regles que 
permeten el seu anivellament i fixant les estopades al sostre però sense tocar els paraments 
verticals. Realització d'orificis per el pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les 
plaques amb pasta de guix. Protecció davant a cops. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 

4.25  292,00   1241€ 
 

5.4 PAVIMENTS 
 
5.4.1  M2  Formació de xapa de morter de 5 cm de gruix. Inclou: El transport i moviment 
vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. 

2.21  535,00   1160.25€ 
 
 
5.4.2  M2  Paviment de parquet flotant format per llates encadellades constituïdes per tres 
capes col•locades transversalment, premsades i encolades entre si, estant la capa vista de roure de 
3 mm d’espessor, acabat en vernís acrílic, cinc mans, instal•lat en sistema flotant sobre flassada 
especial d’escuma de polietilè de 30 kg/m3 amb làmina PE de 0,2 mm. Col•locat mitjançant 
encolat simple complet entre les taules, amb adhesiu tipus D3 (antihumitat). Tot el conjunt sobre 
solera de morter de ciment completament anivellada, mestrejada i fratasada. Inclou: El transport i 
moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. 
Replanteig de nivells. Neteja i comprovació del grau de humitat de la base. Replanteig, 
Comprovació de la planeitat. Neteja del paviment amb serradures. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 

47.38  188,00   8907.44€ 
 

5.4.3  ML  Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres mateix tipus de 7 cm, 
rebut amb morter cola convencional (A1) gris sobre una capa de regularització de 2 cm d'espessor 
d'arrebossat de morter de ciment CEM II/A-P 32,5 R i sorra de rio M-60 (1:5), mestrejat i  
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arremolinat. Rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorida amb la mateixa tonalitat 
de les peces. Segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels 
materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les peces. Tall de les 
peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Reblert de juntes. 
Neteja de l'entornpeu. Protecció de l'element davant a cops i fregaments. Eliminació de restes, 
neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 

12,21  185,00   2258.85€ 
 

5.4.4  M2  Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre, a definir per la 
Direcció facultativa, per interiors, de 60x40x2 cm, polit; rebudes amb morter de ciment (MC) M-
40 (1:6), esteses sobre base de 2 cm d'espessor de sorra de picada amb granulometria 0/5 mm, 
com base de separació o de desolidarització per evitar la transmissió d' esforços entre el paviment 
i l'estructura. Inclús rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa 
tonalitat de les rajoles i neteja, segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. 
Neteja, escombrada i humectació de la base. Abocat d'una capa de grava menuda per enrasat de la 
superfície. Replanteig. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planeitat. 
Reblert de junts mitjançant l'abocat d'una beurada de ciment. Extensió de la beurada de ciment. 
Tres passades d'aplanadora fins a tapar junts i porus. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 

42.21  463,00   19543.23€  
 
 
5.4.5  ML  Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre, a definir per la DF, per 
interiors, de 7x2 cm, polit; rebut amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6). Inclús rejuntat amb 
beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja, 
segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació 
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Estesa de la beurada de ciment, 
omplint completament les juntes. Neteja de l'entornpeu. Protecció de l'element davant a cops I 
fregaments. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
medis auxiliars. 

24,21  34,00   823.14€ 
 

5.4.6  ML  Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre, a definir per la DF, per 
interiors, de 7x2 cm, polit; rebut amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6). Inclús rejuntat amb 
beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja, 
segons NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació 
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Estesa de la beurada de ciment, 
omplint completament les juntes. Neteja de l'entornpeu. Protecció de l'element davant a cops I 
fregaments. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de 
medis auxiliars. 
 

24,21  8,56   207.40€ 
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5.4.7  UT  Subministrament i col·locació d’escala metàl·lica de cargol per una planta 
d'alçada lliure fins a 3,00 m i 1,20 m de diàmetre, realitzada amb perfils d'acer laminat en 
fred, formant un arbre central de 100 mm de diàmetre, esglaons de xapa estampada de 3 
mm d'espessor, barana de barrots verticals de rodó d'acer llis i passamans acabat en 
PVC.Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. 

5437.12 1,00   5437.12€  
 
 
 
5.4.9  M2  Subministrament i col·locació de paviment de rajoles ceràmiques de gres rústic 1-
2-AE (tots els usos amb junt (tipus 1), terres trànsit per els vianants lleu (tipus 2), ús antilliscant 
exterior (tipus AE)), de 20x20 cm, esteses sobre capa de regularització de 3 cm de morter de 
ciment M-40 (1:6) i rebudes amb morter cola d'alta adherència (C1) gris, inclús rejuntat amb 
morter de junts (J1) per junts fins (entre 3 i 15 mm) amb la mateixa tonalitat de les peces. Segons 
NTE-RSR. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús 
càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de nivells. Neteja i comprovació del grau de 
humitat de la base. Replanteig. Col·locació de les rajoles. Comprovació de la planeitat. Reblert de 
juntes. Neteja del paviment amb serradures. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 

40.20  43,24   1738.24€ 
 

5.4.10  ML  Minvell amb el mateix gres exterior, sobre de la làmina polimèrica amb morter 
adhesiu especial de forma que la part superior de la peça sigui horitzontal i la part inferior seguint 
la pendent de la terrassa. Inclou el rejuntat amb material flexible del mateix tipus del paviment 
medició de llargària realment executada. Inclou formació de mitja canya de morter, reforç de 
membrana bituminosa LBM(SBS)-50/G-FV+FP encastada al parament i regata si fos necessari. 

10.12  42,60   434.72€ 
 

5.5 PINTATS 
 
5.5.1  M2  Preparació i pintat de paraments verticals interiors de guix mitjançant pintura 
plàstica blanca, llisa. Inclús p/p de polit i neteja del suport, ma de fons, empastat, repàs parcial de 
fons i dues mans d'acabat, segons NTE-RPP. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal 
dels materials en obra, inclús càrrega I descàrrega dels camions. Neteja general del parament 
suport. Polit de petites adherències e imperfeccions. Aplicació d'una ma de fons amb pintura 
plàstica diluïda molt fina, impregnant els porus de la superfície del suport. Empastat de faltes, 
repassant les mateixes amb una ma de repàs parcial de fons aplicada a brotxa, corró o pistola. 
Dues mans d'acabat amb un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant. Eliminació de 
restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: superfície mesurada amb el mateix criteri que el suport base. 

6.49  1820,18  11812.96€ 
 
 
5.5.2  M2  Preparació i pintat de paraments horitzontals/inclinats interiors de guix mitjançant 
pintura plàstica blanca, llisa. Inclús p/p de polit i neteja del suport, ma de fons, empastat, repàs 
parcial de fons i dues mans d'acabat, segons NTE-RPP. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega I descàrrega dels camions. Neteja general del 
parament suport. Polit de petites adherències e imperfeccions. Aplicació d'una ma de fons amb 
pintura plàstica diluïda molt fina, impregnant els porus de la superfície del suport. Empastat de 
faltes, repassant les mateixes amb una ma de repàs parcial de fons aplicada a brotxa, corró o 
pistola. Dues mans d'acabat amb un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant. Eliminació  
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de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: superfície mesurada amb el mateix criteri que el suport base. 

8.12  827,00   6715.24€ 
 
5.5.3 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment amb pintura de color a definir per la 
Direcció Facultativa amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

9.13  572,50   5226.92€ 
 

Sup. Tot 5:  78858.17€ 
 

4.16 Amidaments parcial nº 6 FUSTERIA INTERIOR 
 
6.1  UT  Porta d'entrada d'una fulla practicable, de fusta, xapada amb fusta de faig amb 
acabat envernissat, de 80x205 cm. de mides de pas, formada per fulla i ferratfes de penjar i de 
seguretat, totalment instal·lada sobre premarc d'alumini, segellat de juntes i neteja, inclou la part 
proporcional de petit material i mitjans auxiliars. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Col·locació dels 
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

457  6,00   2742.00€  
 
6.2  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla practicable de 
700x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país de 70x40 mm; 
galzes de 70x20 mm; tapajunts de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, 
tanca i maneta sobre escut de roseta de acer inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments i ajustament final. Totalment muntada. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Col·locació dels 
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

189  13,00   2457.00€ 
 
6.3 UT Subministrament i col·locació de porta de pas vidriera, d'una fulla practicable de 
800x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de hacer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

524  2,00   1048.00€ 
 

6.4  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredera de 
700x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de acer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
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Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. 
Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

210  7,00   1470.00€ 
 
6.5  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredera de 
800x2000 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de acer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

220  2,00   440.00€ 
 

6.6  UT  Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredera de 
100x200 cm de fusta amb de faig envernissada, bastiment de base de pi país, galzes, tapajunts en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de acer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de medis 
auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

230  4,00   920.00€ 
 
6.7  UT  Block d'armari prefabricat per a encastar de dues fulles correderes de 60/100x60 
cm, de tauler aglomerat melamínico, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de 
maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix; barres de penjar en alumini 
daurat, estriat i antidoblante, amb suports laterals d'igual color; frontisses rectes de color cromat 
(4 unitats per porta) i tiradors inox per a portes. Fins i tot mòduls columna i baldes de divisió en 
maleter, motlures en MDF plastificades, tapajuntes, sòcol i altre herrajes. Part proporcional de 
medis auxiliars. 

250  2,00   500.00€ 
 

6.8  UT  Block d'armari prefabricat per a encastar de dues fulles correderes de 180/230x60 
cm, de tauler aglomerat melamínico, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de 
maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix; barres de penjar en alumini 
daurat, estriat i antidoblante, amb suports laterals d'igual color; frontisses rectes de color cromat 
(4 unitats per porta) i tiradors inox per a portes. Fins i tot mòduls columna i baldes de divisió en 
maleter, motlures en MDF plastificades, tapajuntes, sòcol i altre herrajes. Part proporcional de 
medis auxiliars. 

300  3,00   900.00€ 
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6.9 UT Front d'armari empotrat de 190x210 cm, de tres fulles de de tauler aglomerat melamínico, 
de 16 mm de gruix, bastiment de base de pi país de 70x40 mm; tapajunts de 70x10 mm en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta de hacer 
inoxidable. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. 

320  1,00   320.00€ 
 

Sup. Tot 6:  9577.00€ 
 

 

4.17 Amidament parcial nº 7 FUSTERIA EXTERIOR I SERRALLERIA 
 
7.1  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera practicable d'una fulla de 100x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb 
ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres 
de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final 
en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE 
EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i suportarà un impacte de nivell 3 
segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts 
perimetrals. Ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació 
de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis 
auxiliars. Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

556  1,00   556.00€ 
 
7.2  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera practicables de dues fulles de 120x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb 
persiana monoblock, ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols 
d'acer inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base 
d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i 
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la 
norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la 
resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el conjunt (carpinteria 
+ vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i suportarà un impacte de 
nivell 3 segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment 
vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de 
junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part proporcional de 
bastimentades i medis auxiliars. Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior 
incolor + cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta 
plàstica) + vidre exterior incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament 
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica 
incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de 
ribets, segons NTE-FVP. 

255  3,00   765.00€ 
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7.3  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera corredera de dues fulles de 165x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb amb 
persiana monoblock, ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols 
d'acer inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de 
base d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona 
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire segons la norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 
1027/2000 i a la resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el 
conjunt (carpinteria + vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i 
suportarà un impacte de nivell 3 segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. Inclou: El 
transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels 
camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, 
esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part 
proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

258  2,00   516.00€ 
 

7.4  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
porta balconera corredera de dues fulles de 210x210 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb 
persiana monoblock, ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols 
d'hacer inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de 
base d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona 
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons la norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 
1027/2000 i a la resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000. Tot el 
conjunt (carpinteria + vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte i 
suportarà un impacte de nivell 3 segons el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la 
fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a 
abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

274  2,00   548.00€ 
 

7.5 UT Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color marron o similar , en 
finestra oscilobatent d'una fulla de 60x110 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb ferraments de 
penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements 
d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres de 
fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en 
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE EN 
1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment muntada 
segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció  
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de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP.   
 
     212   2,00   424.00€ 

 
7.6  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra oscilobatent d'una fulla de 90x110 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb ferraments de 
penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements 
d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres de 
fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en 
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE EN 
1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment muntada 
segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

176   1,00   176.00€ 
 
7.7  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra oscilobatent d'una fulla de 105x110 cm, amb roptura de pont tèrmic, amb ferraments de 
penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements 
d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'alumini, garres de 
fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en 
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la norma UNE EN 
1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la resistència a la 
càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria + vidre) 
complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment muntada 
segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció 
de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes 
a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

176  2,00   352.00€ 
 

7.8  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra practicable dos fulles de 120x110 cm, amb una fulla oscilobatent, amb roptura de pont 
tèrmic, amb ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer  
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inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base 
d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i 
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la 
norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la 
resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria 
+ vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons 
el CTE. Totalment muntada segons NTE-FCL. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. Protecció de la 
fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a 
abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície del buit, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

233  1,00   233.00€ 
7.9  UT  Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat, de color gris o similar , en 
finestra practicable dos fulles de 150x110 cm, amb una fulla oscilobatent, amb roptura de pont 
tèrmic, amb ferraments de penjar o obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer 
inoxidable, elements d'estanqueitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base 
d'alumini, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i 
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons la 
norma UNE EN 1026/2000, a l'estanqueitat a l'aigua segons la norma UNE EN 1027/2000 i a la 
resistència a la càrrega del vent segons la norma UNE EN 12211/2000.Tot el conjunt (carpinteria 
+ vidre) complirà la tramitancia tèrmica especificada en el projecte segons el CTE. Totalment 
muntada segons NTE-FCL. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en 
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final. 
Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada 
de restes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: superfície del buit, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Envidrament amb vidre doble, conjunt format per vidre interior incolor + cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral (junta plàstica) + vidre exterior 
incolor, 5/10/5 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb falcament mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets, segons NTE-FVP. 

232  3,00   696.00€ 
 

7.10  M2  Barana d'acer per pintar, amb passamà de 50 mm, travesser inferior, muntants 
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de diámetre 10 mm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou: El transport i moviment 
vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig 
dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions de la barana a l'ancoratge. 
Resolució de les unions entre trams de barana. Protecció de la barana contra cops o càrregues 
degudes al transport de materials o a les activitats d'obra. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. 
Criteri d'amidament: mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

34.12  22,40   764.28€ 
 

 
Sup. Tot 6:  5030.28€ 
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4.18 Amidament parcial nº 8 INSTAL·LACIONS 
 
8.1 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
8.1.1  PA  Xarxa d'evacuació de fums, ventilació i aigües (6 habitatges) consistents en: 
Conexió a la xarxa de sanejament horitzontal actual amb tub PVC 160/200 mm., segons 
UNE-EN 1329, classe B, incloent colzes, peces especials, brides i excavació de rasses, 
col.locasció dels tubs i tapat de les mateixes.  
Baixants amb tub de PVC, segons UNE-EN 1329 sèrie B de 110/125 mm., incloent els colzes, 
peces especials i les brides, amb vàlvules airejadores Maxivent, o equivalent, a la coberta per 
evitar el buidat de sifons. Tub d'evacuació de fums i vapors de cuines, individual, amb tub 
helicoidal, incluida connexió a campana i sombrerets aero-aspirants en remat ximeneia. 
Conducte de ventilació de banys individual amb tub helicoidal amb peces rejuntades, inclós 
reixes de ventilació amb extractor electric i instal.lació d'extractor electric de ventilació dels 
WC, muntats. Tot segons projecte. 

6753.35 1,00   6753.35€ 
 
8.2 INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT 
 
8.2.1 PA Instal.lació d'electricitat habitatges i nou tram d'escala i adecuació de les escales 
existents consistents en: Adecuació de la instal.lació existent per puder sol.licitar l'ampliació de 
potencia a la Companyia segons normativa del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
reglamentació de la Cia. subministradora , per electrificació elevada 9200 W. i mínim 5 circuits, 
segons Projecte. Bateríes centralitzades si fos necessari substituir l'actual amb previsió de 
comptadors per a habitatges i serveis comuns, amb tots els elements que requereixi la Cia. 
subministradora per a la seva legalització, incloent projecte especific, bolletins, tràmits i tasas. 
Mecanismes: SIMON 75 o equivalent, en habitatges o similar a aprobar per la Propietat. 
Interruptors commutats en dormitoris, passadissos, rebedor, sala-menjador i cuina (si té doble 
accés). Interruptors individuals en la resta de peçes, endolls en dormitoris, cuines, banys i 
sala, punts de llums en dormitoris, cuines, banys i sala. Subministre i col.locació de lluminaries i 
bombetes en serveis comuns, portals, escales, rampa accès aparcament, sales d'instal.lacions i 
emergències, amb mecanismes amb indicador lluminós i temporitzadors en plantes i escales. 
Portabombetes amb bombeta incandescent en sales d'instal.lacions, a no ser que el reglament de la 
companyia obligui a lluminaria estanca o específica. Polsador i timbre tipus "Ding-dong" en 
habitatges. 
Aplics estancs en terrasses, segons planols de projecte d'execució. 
Punts de llum en terrasses, balcons i terrassa coberta. 
Tot segons projecte.( per 6 habitatges) 

17153.30 1,00   17153.30€ 
 

8.2.2  Ud  Instal.lació de sistema de protecció en front els llamps per un nivell de protecció 4 
segons el DB-SU8 del CTE, inclós peças de fixació superior e inferior formades per perfils 
laminats i grapes de subjeció d'acer galvanizat, inclus ajudes de paletaria, totalment instalat. 

1353.25  1,00   1353.25€ 
 

8.3 INSTAL.LACIONS FONTANERIA I SANITARIS 
 
8.3.1  PA  Instal.lació completa de fontaneria habitatges consistents en: 
Adecuació de la instal.lació existent per poder instal.lar  comptadors nous segons reglamentació 
de la Cia. subministradora , segons Projecte. Bateríes centralitzades per substituir l'actual amb  
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previsió de comptadors per a habitatges amb tots els elements que requereixi la Cia. 
subministradora per a la seva legalització, incloent tràmits i tasas. 
Modificació de l'escomesa actual si fos necessari, des de xarxa pública i instal.lació exterior i 
interior segons normatives vigents i reglament de Companyia, amb canonada de coure des de 
comptadors. Subministre i montatge de sanitaris (inodor i bidet mod. Dama de Roca, o equivalent, 
lavabos per encimera, Neoselene o Foro de roca, banyeres acriliques de Roca i plats de dutxa 
també de Roca) i rentador, així com pre-instal.lació de rentadora i rentaplants (aixeta d'aigua freda 
i calenta i sifó de desaguàs).  
Claus de pas en entrada habitatge i en tots els locals humits i aparells: cuina, banys,rentador, 
escalfador... Aixetes de regulació en lavabos, bidet i pica., Monodin de ROCA, o equivalent, 
WC amb sistema de doble descarrega o descarrega interronpible. 
Desguassos i baixants de PVC. 
Sifó botella en acer cromat, en lavabos per a encimera. 
Instal.lació de escalfador electric de 100/150 l. per la producció d'aigua calenta sanitaria i conexió 
d'aquest a la xarxa interior del habitatge per alimentar els diferents punts e conexió amb la aigua 
calenta produida per plaques solars. 
Pica amb doble cobeta i escurredor segons habitatges, en acer inoxidable, model sèrie J de 
ROCA, o equivalent. 
Griferies cromades monocomandament en bany principal, secundari i cuina de la marca ROCA 
mod. Mododín o equivalent, a aprobar per la Propietat. 
Griferia per a aigua calenta i freda en rentador. 
Presa d'aigua en terrassa de cada habitatge. 
Petits desguassos i connexió a la xarxa general d'aigües fecals i pluvials, unions i tapes. 
Desguassos de coberta i terrats, segons definició del projecte d'execució, incloent canalons, 
clavaguerons, morions, etc. 
Instal.lació de desguàs en soterrani i sales d'instal.lacions i comptadors, segons es requereixi per 
Normativa o Reglament de Companyia, així com morrions de protecció de baixants. 
Tot segons projecte. 

19653.38 1,00   19653.38€ 
 

8.3.2  PA  Instal·lació completa d'aigua calenta sanitària segons especificacions del CTE, 
incloent captadors solars col·locats en la coberta del eldifici, acumulador de 180 litres, bombes, 
valvulas i termostats necessaris en la instal·lació d'acord amb les especificacions de projecte 
realitzat per els tècnics de la ROTEX amb les especificacions de projecte. totalment instal·lat, amb 
proves i ajustaments. 

16753.35 1,00   16753.35€ 
 

8.4 INSTAL.LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
8.4.1  PA  Instal.lació completa de protecció contraincendis en escales i vestíbuls, de 5 
habitatges, segons normativa DB-SI (CTE), Companyia, Delegació d'Industria, Bombers i 
municipal, amb xarxa de BIE'S (si fos necessaria), detectors, extintors fixes, portàtils, 
emergències... Senyalització de sortides, extintors, escales, mànegues i polsadors d'alarma en tot 
l'edifici. Tot segons projecte. 

1672.38  1,00   1672.38€ 
 

 
8.5 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO 
 
8.5.1  PA  En els habitatges de rehabilitats  la instal•lació de climatització serà a través 
evaporadors exteriors situades en la planta coberta i en el interior de l’habitatge es col•locarà la 
unitat interior suspesa del sostre del lavabo/bany i des d’aquesta es realitzarà una distribució amb 
conductes de resines termo endurides encastats en els falsos sostres segons els plànols  
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d’instal•lacions, tot això dimensionament adequadament per a garantir una bona temperatura de 
confort, tant a l’estiu com a l'hivern, i d'acord amb la següent normativa:  
Tot muntat per personal especialitzat i totalment acabada i complint les normatives vigents. 
 

12692.98 1,00   12692.98€ 
 
8.5.2  PA  En els 6 habitatges  rehabilitats és realitzarà  la instal•lació de calefacció a través 
de una caldera de condensació de gas natural amb cremador atmosfèric, mural, de 22 kW de 
potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció, de 3 bar de pressió, amb vàlvules, vas 
d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locada i uns radiadors d’acer inoxidable calculats amb tubo 
de caure i retorn. 
    18341.71 1.00   18341.71€ 

 
8.6 INSTAL.L.ACIÓ AUDIOVISUALS 
 
8.6.1  PA  Instal·lació completa audiovisuals en Edifici, segons normativa de 
Telecomunicacions o projecte de Telecomunicacions consistent en: 
Instal·lació de Porter Electrònic en cada habitatge, a aprovar per la Direcció Facultativa. 
Pre-instal.lació de telefonia amb tres preses en habitatge (saló, dormitori principal i cuina), 
d’acord amb Normativa i Reglament de Companyia. Instal·lació d’antenes T.V. col·lectives, 
d’acord amb el R.D.-Lei 1/1988 de 27/2, sobre infrastructures comunes en edificis per als Serveis 
de Telecomunicació (R.I.T.I. i R.I.T.S.) i Reglament Regulador RD 279/1999 de 22-2-1999, per a 
la recepció de tots els canals nacionals, regionals i locals, i parabòliques amb amplificador 
modular per a 3 canals. Tres/quatre o cinc preses per habitatge (saló, dormitori i cuina). 

2564.87  1,00   2564.87€ 
 

8.7 INSTAL·LACIÓ TRANSPORT 
 
8.7.1  UT   muntatge d' ascensor hidràulic d´impulsió oleodinàmica directa amb un pistó 
lateral de la casa serra o similar i 0.62 m/s per a 6 persones (450 kg) de 4 parades (10 m), amb 
nivellacio pro gressiva , amb maniobra universal simple portes d'accés de maniobralitat corredissa 
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana 
amb terra del replà per anar preparat per a pedra i cabina interior folrada amb acer inoxidable amb 
mirall amb il.luminació al sostre amb fluorescents amb pulsadors amb relleu i brailey inclòs taxes 
de legalització, i inclòs reixa de ventilació, dintells i bigues metàl·liques. 
 

39866,82 1,00   39866,82€  
 

Sup. Tot 6:  136805.39€ 
 

4.19 Amidament parcial nº 9 MOBLES DE CUINA I 
ELECTRODOMÈSTICS 

 
9.1  PA  Subministrament i col·locació de moblament de cuina per cada habitatge, 
composada de mobles baixos amb sòcol inferior i de mobles alts con cornisa superior y parteluz 
inferior, acabat segons criteris de la DF, cantellspostformats (llomats i arrodonits) Construcció del 
moble mitjançant els següents elements: FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçària, 
profunditat i ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge. PENJADORS: Ocults d'acer, amb 
regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes 
total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d' 
alçària entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, cornisa  
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superior, mainell inferior i acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i 
agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure plaça de cocció, electrodomèstics ni 
aigüera. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i 
descàrrega dels camions. Comprovació de la terminació del parament de recolzament. 
Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació al parament 
mitjançant elements d'ancoratge. Acabaments. Protecció dels mobles i accessoris davant a 
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a abocador d'obra. Part 
proporcional de medis auxiliars. Criteri d'amidament: unitat projectada, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

887,67  6,00  5326.02€ 
 

9.2  UT  Encimera vitriceràmica amb quatre focs amb segell AENOR connectat a la xarxa 
de gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada en el taulell de cuina.Totalment instal·lada i 
funcionant. 

300.  6,00  1800.00€ 
 

9.3  UT  Subministrament i col·locació de campana decorativa d'un motor i tres velocitats 
d'hacer inoxidable de 60 cm d'amplària, qualitat estàndard i marca reconeguda. Totalment 
instal·lada i funcionant. 

130  6,00  780.00€ 
 
 
 
 
 
9.4  UT  Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR, col.locat i 
conectat a la xarxa elèctrica.Totalment instal·lat i funcionant. 
 

220  6,00  1320.00€ 
Sup. Tot 6: 9226.02€ 

 

4.20 Amidament  parcial nº 10 VARIS 
 
10.1  ud  Suministre i col.locació de mirall per bany, mides segons planells., totalment 
instalat. 
 

44.32  6,00  265.92€ 
 
10.2  UT  BÚSTIES 

27.88  6,00  167.28€ 
 

 
10.3  UT  NETEJA FINAL DE L'OBRA 

800  1,00  800.00€ 
 

Sup. Tot 6:  1233.20€ 
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Resum partides 
 

4.1 Amidaments parcial nº 1 ENDEROCS I MOVIMENT DE TERRES 

         Sup. Tot 1:  13176.09 € 

4.2 Amidaments parcial nº 2 FONAMENTS I ESTRUCTURA 

Sup. Tot 2:  40819.59 € 

4.3 Amidaments parcial nº 3 AÏLLAMENTS 

Sup. Tot 3:  4223.53 € 

4.4 Amidaments parcial nº 4 PALETERIA 

Sup. Tot 4:  43514.06 € 

4.5 Amidaments parcial nº 5 REVESTIMENTS I ACABATS 

Sup. Tot 5:  78858.17 € 

4.6 Amidaments parcial nº 6 FUSTERIA INTERIOR 

Sup. Tot 6:  9577.00 € 

4.7 Amidament parcial nº 7 FUSTERIA EXTERIOR I SERRALLERIA 

Sup. Tot 6:  5030.28 € 

4.8 Amidament parcial nº 8 INSTAL·LACIONS 

Sup. Tot 6:  136805.39€ 

4.9 Amidament parcial nº 9 MOBLES DE CUINA I ELECTRODOMÈSTICS 

Sup. Tot 6: 9226.02 € 

4.10 Amidament  parcial nº 10 VARIS 

Sup. Tot 6:  1233.20 € 
 

PEM:        342.463,33€ 
 
 +18% GGE y BY       616.43,39   
 

Pressupost Empresa      404.106,72€ 
 
+4.2% Despeses de contrata     16.164,26 
 
Pressupost Empresa      420.270,99€ 
 
+16% de IVA       67.243,36 
 
Pressupost TOTAL      487.514,35€ 
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5 Annex: Memòria de càlcul 
 
 
Càlcul del nou volum: 
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Per més informació en el CD es pot consultar moments en nusos, barres... 
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6 Conclusions 
 
Conclusions 
 
Now that I have finished this project, I have experienced the various difficulties involved 
in a project. 
 
First of all, I would like to emphasize that I didn’t expected that the project would had so 
much work to do, I have spent many hours during this semester. 
 
The realization of this project has made me make the best of me in many times and 
remember things from the race that I had almost forgotten. As you saw, I touched various 
topics of construction, research and legal bureaucracy of the plot, construction, structures, 
installations, interior, measurements, etc. 
 
All these issues have been thoroughly towed together with my tutor to get a good 
proposal for intervention with all the necessary technical precision to make this healing so 
special to me, as it will be ending my career. 
 
For the state, I had to meet with city officials to get information out of the planning of the 
project and its implementation. 
 
In the intervention of the proposal it was where I began to apply my concepts of 
construction and rehabilitation, along with structures to conduct the project proposal. This 
is the part that fascinates me about the construction; I think are the three pillars that 
should have a good technical architect in conjunction with the budget. 
 
To finish, I carried out the measures to complete the project. This section is one of the 
ones you teach, because you must be very clear throughout the construction process so 
that you can describe every one of the items. 
 
To finish I think that this project is essential to end my time in the university, and that 
made me see the difficulties in the burn I can find tomorrow and the need for further 
education in the future, as this profession has a continuing education, as the world of 
construction is advancing fast and we have to be trendy at all times. 
 
I think that this project has made me learn a lot and in many different ways, but I was also 
required, so I have taken a good profit. 
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Traducció de la part amb Angles. 
 

 

Motivació 
 
Com tot estudiant de Enginyeria de l’Edificació quan acabes el quadrimestre 4A i et sents 
molt feliç de haver superat amb èxit totes les assignatures set planteja el primer gran 
dubte de la carrera, “i ara què?”. Un instant desprès de formular-te la gran pregunta, 
comences a pensar amb un munt d’opcions per fer el denominat PFG (projecte fi de grau). 
La intenció és buscar un projecte que englobi el màxim nombre de matèries i amb el qual 
pugui aprendre e investigar coses. 
Probablement, és la primera gran decisió de la nostra vida acadèmica, ja que fins ara, tot 
el que fèiem era el que se’ns havia manat fer, i tot i poder decidir alguna cosa, el tema 
mai era tan extens com el d’un projecte fi de grau. 
 
Desprès de molt pensar i preguntar a amics si tenien alguna cosa per inspirar-me, un em 
va donar la solució als meus problemes. Un edifici plurifamiliar propietat de la seva 
família, situat al costat de la població on hi tinc una segona residencia. Era la solució a 
tots els meus problemes. 
 
És un edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat a la població de sant Feliu de Guíxols. 
Data de 1970, més o menys, està en bon estat de conservació però, no té l’edificabilitat 
esgotada i tampoc té gaire ben distribuïdes les estàncies. 
 
Desprès de mantindre una conversació llarga i gratificant amb el meu company, vaig 
sortir del bar amb una idea més o menys clara del que tindria que ser el meu projecte. 
 
En primer lloc, m’agradaria fer una diagnosi de l’edifici i veure si com bé apunto, està en 
bon estat estructural. Seguidament, em disposaré a fer una redistribució de les plantes per 
aprofitar millor l’espai, ja que actualment, només hi ha dos pisos senyorials de 200m2 

cadascun,trobo que és excessiu. Posteriorment, estudiaré la possibilitat d’esgotar l’altura 
reguladora màxima per realitzar la remunta d’una tercera planta on m’agradaria fer-hi dos 
apartaments. 
Paral·lelament, en aquesta intervenció estudiaré la possibilitat de la col·locació d‘ un 
ascensor per facilitar l’accessibilitat als habitatges, procurant tenir un accés practicable en 
tota la finca. 
 
Crec que si aconsegueixo finalitzar amb èxit aquest projecte, hauré posat en pràctica gran 
part dels coneixements adquirits en aquesta carrera, fet que crec indispensable per a un 
bon projecte fi de grau. 
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Conclusions 
 
Un cop realitzat aquet treball he pogut experimentar la diverses dificultats que comporta 
realitzar un projecte. 
 
En primer lloc, m’agradaria ressaltar que no esperava que portes tan de treball ja que he 
dedicat moltes hores al llarg d’aquest quadrimestre. 
 
La realització d’aquest projecte m’ha fet treure el millor de mi en molts moments i 
recordar coses de la carrera que poc a poc se m’havien anat oblidant. Com han pogut 
veure he tocat moltes branques de la construcció, investigació i burocràcia legal de la 
parcel·la, construcció, estructures, instal·lacions, interiorisme, amidaments... 
 
Tots aquests temes han sigut tractats a fons juntament amb el meu tutor per així 
aconseguir una bona proposta d’intervenció amb tot el rigor tècnic necessari per poder 
dur a terme aquesta rehabilitació i remunta tan especial per mi, ja que serà és el treball 
que finalitzarà la meva carrera. 
 
Per  realitzar l’Estat Actual vaig tenir que reunir-me amb uns funcionaris de l’ajuntament 
de sant Feliu de Guíxols per a poder treure informació sobre les condicions urbanístiques 
del projecte i la seva aplicació.   
 
La proposta d’intervenció va ser on vaig començar a aplicar els meus conceptes de 
construcció i rehabilitació, juntament amb els de estructures, per realitzar la proposta de 
projecte. Aquesta és la part que més em fascina de la construcció, ja que crec que són els 
tres pilars que ha de tenir un bon Arquitecte Tècnic juntament amb el de pressupostos. 
 
Ja per finalitzar, vaig realitzar l’amidament del projecte. Aquest apartat és un dels que 
més t’ensenya, ja que has de tenir molt clar tot el procés constructiu per a poder-lo 
descriure detalladament totes i cada una de les partides. 
 
Crec que aquest projecte es clau per finalitzar la meva etapa en la universitat, ja que ha fet 
veurem una mica les dificultats en las que em puc trobar el dia de demà i de la necessitat 
de seguir-me formant en un futur, ja que aquesta professió és de formació continuada, el 
món de la construcció avança molt ràpid i s’ha d’estar a la última en tot moment. 
 
Aquest projecte m’ha fet aprendre molt i en moltes vessants diferents però, també m’ha 
exigit, per això n’he tret un gran profit. 
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CAD . Per altra banda, també m’agradaria agrair a la Cèlia Lagarda per l’esforç que ha fet 
per ajudar-me a millorar el meu Anglès amb el curt plaç de temps que hem tingut per 
preparar l’escrit i la presentació. 
 
Ja per finalitzar, demanar disculpes si em deixo algú per nombrar i donar gràcies en 
general a tothom que a fet possible que jo estigui presentant aquest projecte de fi de grau, 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

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

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 0.000
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Nieve (Q) 0.000 1.000
Sismo (E) -1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis

G Carga permanente
Q Sobrecarga de uso
V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(90°) H2 Viento a 90°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(270°) H2 Viento a 270°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
SX Sismo X
SY Sismo Y
Nieve: estado inicial (H1-Libre H1-Libre)
Nieve: redistribución (H2-Libre H2-Libre)

E.L.U. de rotura. Acero laminado
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1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 SX SY Nieve: estado inicial Nieve: redistribución

1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.050 1.500
9 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.500 0.900
11 0.800 1.500
12 1.350 1.500
13 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.050 1.500
15 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.500 0.900
17 0.800 1.500
18 1.350 1.500
19 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.050 1.500
21 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.500 0.900
23 0.800 1.500
24 1.350 1.500
25 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.050 1.500
27 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.500 0.900
29 0.800 1.500
30 1.350 1.500
31 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.050 1.500
33 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.500 0.900
35 0.800 1.500
36 1.350 1.500
37 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.050 1.500
39 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.500 0.900
41 0.800 1.500
42 1.350 1.500
43 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.050 1.500
45 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.500 0.900
47 0.800 1.500
48 1.350 1.500
49 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.050 1.500
51 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.500 0.900
53 0.800 1.500
54 1.350 1.500
55 0.800 1.050 1.500
56 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.900 1.500
58 1.350 0.900 1.500
59 0.800 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.050 0.900 1.500
61 0.800 0.900 1.500
62 1.350 0.900 1.500
63 0.800 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.050 0.900 1.500
65 0.800 0.900 1.500
66 1.350 0.900 1.500
67 0.800 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.050 0.900 1.500
69 0.800 0.900 1.500
70 1.350 0.900 1.500
71 0.800 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.050 0.900 1.500
73 0.800 0.900 1.500
74 1.350 0.900 1.500
75 0.800 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.050 0.900 1.500
77 0.800 0.900 1.500
78 1.350 0.900 1.500
79 0.800 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.050 0.900 1.500
81 0.800 0.900 1.500
82 1.350 0.900 1.500
83 0.800 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.050 0.900 1.500
85 0.800 0.900 1.500
86 1.350 0.900 1.500
87 0.800 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.050 0.900 1.500
89 0.800 1.500 0.750
90 1.350 1.500 0.750
91 0.800 1.500 0.750
92 1.350 1.500 0.750
93 0.800 1.050 1.500 0.750
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Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 SX SY Nieve: estado inicial Nieve: redistribución
94 1.350 1.050 1.500 0.750
95 0.800 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.500 0.900 0.750
97 0.800 1.500 0.750
98 1.350 1.500 0.750
99 0.800 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.050 1.500 0.750
101 0.800 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.500 0.900 0.750
103 0.800 1.500 0.750
104 1.350 1.500 0.750
105 0.800 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.050 1.500 0.750
107 0.800 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.500 0.900 0.750
109 0.800 1.500 0.750
110 1.350 1.500 0.750
111 0.800 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.050 1.500 0.750
113 0.800 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.500 0.900 0.750
115 0.800 1.500 0.750
116 1.350 1.500 0.750
117 0.800 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.050 1.500 0.750
119 0.800 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.500 0.900 0.750
121 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.500 0.750
123 0.800 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.050 1.500 0.750
125 0.800 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.500 0.900 0.750
127 0.800 1.500 0.750
128 1.350 1.500 0.750
129 0.800 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.050 1.500 0.750
131 0.800 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.500 0.900 0.750
133 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.500 0.750
135 0.800 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.050 1.500 0.750
137 0.800 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.500 0.900 0.750
139 0.800 1.500
140 1.350 1.500
141 0.800 1.050 1.500
142 1.350 1.050 1.500
143 0.800 0.900 1.500
144 1.350 0.900 1.500
145 0.800 1.050 0.900 1.500
146 1.350 1.050 0.900 1.500
147 0.800 0.900 1.500
148 1.350 0.900 1.500
149 0.800 1.050 0.900 1.500
150 1.350 1.050 0.900 1.500
151 0.800 0.900 1.500
152 1.350 0.900 1.500
153 0.800 1.050 0.900 1.500
154 1.350 1.050 0.900 1.500
155 0.800 0.900 1.500
156 1.350 0.900 1.500
157 0.800 1.050 0.900 1.500
158 1.350 1.050 0.900 1.500
159 0.800 0.900 1.500
160 1.350 0.900 1.500
161 0.800 1.050 0.900 1.500
162 1.350 1.050 0.900 1.500
163 0.800 0.900 1.500
164 1.350 0.900 1.500
165 0.800 1.050 0.900 1.500
166 1.350 1.050 0.900 1.500
167 0.800 0.900 1.500
168 1.350 0.900 1.500
169 0.800 1.050 0.900 1.500
170 1.350 1.050 0.900 1.500
171 0.800 0.900 1.500
172 1.350 0.900 1.500
173 0.800 1.050 0.900 1.500
174 1.350 1.050 0.900 1.500
175 0.800 1.500 0.750
176 1.350 1.500 0.750
177 0.800 1.500 0.750
178 1.350 1.500 0.750
179 0.800 1.050 1.500 0.750
180 1.350 1.050 1.500 0.750
181 0.800 1.500 0.900 0.750
182 1.350 1.500 0.900 0.750
183 0.800 1.500 0.750
184 1.350 1.500 0.750
185 0.800 1.050 1.500 0.750
186 1.350 1.050 1.500 0.750
187 0.800 1.500 0.900 0.750
188 1.350 1.500 0.900 0.750
189 0.800 1.500 0.750
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Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 SX SY Nieve: estado inicial Nieve: redistribución
190 1.350 1.500 0.750
191 0.800 1.050 1.500 0.750
192 1.350 1.050 1.500 0.750
193 0.800 1.500 0.900 0.750
194 1.350 1.500 0.900 0.750
195 0.800 1.500 0.750
196 1.350 1.500 0.750
197 0.800 1.050 1.500 0.750
198 1.350 1.050 1.500 0.750
199 0.800 1.500 0.900 0.750
200 1.350 1.500 0.900 0.750
201 0.800 1.500 0.750
202 1.350 1.500 0.750
203 0.800 1.050 1.500 0.750
204 1.350 1.050 1.500 0.750
205 0.800 1.500 0.900 0.750
206 1.350 1.500 0.900 0.750
207 0.800 1.500 0.750
208 1.350 1.500 0.750
209 0.800 1.050 1.500 0.750
210 1.350 1.050 1.500 0.750
211 0.800 1.500 0.900 0.750
212 1.350 1.500 0.900 0.750
213 0.800 1.500 0.750
214 1.350 1.500 0.750
215 0.800 1.050 1.500 0.750
216 1.350 1.050 1.500 0.750
217 0.800 1.500 0.900 0.750
218 1.350 1.500 0.900 0.750
219 0.800 1.500 0.750
220 1.350 1.500 0.750
221 0.800 1.050 1.500 0.750
222 1.350 1.050 1.500 0.750
223 0.800 1.500 0.900 0.750
224 1.350 1.500 0.900 0.750
225 1.000 -0.300 -1.000
226 1.000 0.300 -0.300 -1.000
227 1.000 0.300 -1.000
228 1.000 0.300 0.300 -1.000
229 1.000 -0.300 1.000
230 1.000 0.300 -0.300 1.000
231 1.000 0.300 1.000
232 1.000 0.300 0.300 1.000
233 1.000 -1.000 -0.300
234 1.000 0.300 -1.000 -0.300
235 1.000 1.000 -0.300
236 1.000 0.300 1.000 -0.300
237 1.000 -1.000 0.300
238 1.000 0.300 -1.000 0.300
239 1.000 1.000 0.300
240 1.000 0.300 1.000 0.300

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 SX SY Nieve: estado inicial Nieve: redistribución

1 1.000
2 1.000 0.500
3 1.000 0.500
4 1.000 0.300 0.500
5 1.000 0.500
6 1.000 0.300 0.500
7 1.000 0.500
8 1.000 0.300 0.500
9 1.000 0.500
10 1.000 0.300 0.500
11 1.000 0.500
12 1.000 0.300 0.500
13 1.000 0.500
14 1.000 0.300 0.500
15 1.000 0.500
16 1.000 0.300 0.500
17 1.000 0.500
18 1.000 0.300 0.500
19 1.000 0.200
20 1.000 0.300 0.200
21 1.000 0.200
22 1.000 0.300 0.200
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Desplazamientos

Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(90°) H2 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 V(270°) H2 SX SY Nieve: estado inicial Nieve: redistribución
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 -1.000
56 1.000 1.000 -1.000
57 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000
59 1.000 -1.000
60 1.000 1.000 -1.000
61 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000
63 1.000 -1.000 1.000
64 1.000 1.000 -1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 -1.000 1.000
68 1.000 1.000 -1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 -1.000 1.000
72 1.000 1.000 -1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 -1.000 1.000
76 1.000 1.000 -1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000
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1.3.1.- Datos generales de sismo

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
 
Provincia:GIRONA Término:SANT FELIU DE GUIXOLS
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sísmica básica (ab): 0.040 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II)
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.042 g
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)
Número de modos: 6
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)
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Rehabilitació i remunta d’un edifici plurifamiliar a 
Sant Feliu de Guíxols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLAÇAMENT: PLAÇA DEL MERCAT Nº 8 I C/ DE SANT JOAN. 
SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA) 

 
 
 
 
 

Projectista/es: ORIOL BOIX BERTRAN 

Director: Manuel Borbon Sanllorente 

Convocatòria: Juny 2010 
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