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RESUM 
 

 

 

La propera obra és l'estudi d’un Molí Fariner situat a Montoro de Mezquita, un antic poblet al costat de la riu Guadalope, que a 

partir de l’any 1970 es va veure obligat a dependre directament pel municipi de Villarluengo.  

 

L’obra es basa en l’estudi històric, constructiu i l’aixecament gràfic de l'estat actual de Montoro de Mezquita així com la 

proposta de canvi d'ús per adaptar el Molí Fariner en allotjament rural, en particular en apartaments rurals. 

 

La proposta de canvi d'ús manté l'estil arquitectònic ja que és tracta d’una àrea protegida pel seu entorn natural, arquitectònic 

i valor paisatgístic. 

Actualment consta de tres plantes (PB + P2) 423, 20m2 construït i 2.500 m2 d'urbanització. 

 

La construcció en general es troba en mal estat  ja que al estat deshabilitada durant anys s’ha deixat deteriorar per l’ambient. 

Però tot i així l'estabilitat de l'edifici no corre cap perill en el moment. 

 

En el canvi d'ús proposat, ha estat un estudi sobre les possibles distribucions tenint en compte sempre circulacions, 

l'orientació, per aconseguir la millor proposta. Consta d'un allotjament rural dotat de 5 apartaments d’un dormitori i una zona 

comú destinada a sala de jocs. 

 

La proposta de canvi d'ús apunta principalment a l'estudi de l'interior de la casa, distribucions, instal·lacions, elecció de 

materials i acabats, però també s’ha ordenat i tractat el seu espai exterior creant una piscina, un parc infantil i un zona 

d'aparcament. 

 

Aquesta proposta, ha tingut en compte la rehabilitació de l'edifici i els seus voltants, els seus sistemes de manteniment i nous 

requeriments creats per a la proposta d'ús, tenint com a guia amb l'actual Normativa d'aplicació i necessitats particulars del 

Codi Tècnic d'Edificació, així com tota la normativa que fa referència a Teruel i el Municipi de Villarluengo. 

 

En quan a criteris ambientals s’ha tingut en compte la instal·lació de panells solars i dipòsits d'aigua per a estalvi i eficiència 

d'energia. 
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PREFACI 
 
 

Abans de començar la carrera, gairebé tenia clar, que el meu projecte final de carrera es basaria en la rehabilitació i/o canvi 

d’us, d’alguna edificació antiga amb molts anys de construcció , ja fos, una masia, un habitatge rural, un molí etc… 

 

Ja fa uns mesos, quan al final ja era hora de decidir la proposta de projecte, vaig optar per diverses opcions, com fer un canvi 

d’us del antic Hospital del Tòrax a Terrassa, fer l’estudi històric  i aixecament gràfic del Monestir de Sant Llorenç del Munt així 

com per fer del restaurant dels meus pares un canvi d’ús a dos habitatges unifamiliars. 

 

Al final ja tenia decidit fer el restaurant, de fet ja havia començat a fer l’estat actual per fer la proposta, fins i tot ja li havia 

ensenyat al meu tutor, quan un dia parlant amb els meus sogres, em van dir que anaven amb uns amics a veure un molí,que 

havien comprat i que com estava tancat, anaven a donar una ullada que tot estigues bé. 

 

Llavors jo els hi vaig dir que podria ser un projecte fi de grau ideal,  ja que s’assemblava més a la idea que sempre havia 

tingut, llavors els meus sogres em van dir que parlarien amb els seus amics que segur que estarien encantats en ensenyar-

me el molí i que jo els hi pogués fer el canvi d’ús. 

 

Doncs aquella mateixa tarda vaig poder parlar amb els propietaris i sense pensar-ho dues vegades  al dia següent estàvem 

tots a Montoro de Mezquita, en un poblet de deu habitants, en plena naturalesa, on només s’escolta l’aigua del riu i animalets 

de la zona.  

 

Un lloc preciós vorejat d’unes muntanyes amb forma d’òrgan, d’aquí el nom de “Organos de Montoro”, on es poden fer moltes 

excursions i activitats, així que es converteix en un paratge ideal per aquelles persones amants de la muntanya. 

 

Al tornar de Montoro de Mezquita, em vaig posar en contacte amb el meu tutor, li vaig explicar el que m’havia passat i que 

volia canviar el projecte final de grau i li va sembla molt bé, així que des de llavors que em vaig posar a treballar en un 

projecte que algun dia quan es pugui portar a la pràctica jo mateixa podré gaudir no sols de l’estança sino de dir això es una 

obra meva.  
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MEMORIA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El següent Projecte pretén realitzar la rehabilitació d’un Molí Fariner, situa

d'allotjament rural, en particular apartaments rurals

 

Per dur-ho a terme ha estat necessari prèviament un aixecament de plànols de Montoro de Mezquita, per així es

seva volumetria, possibilitats i viabilitat.

 

Situat al recer dels cingles, sobre el sinuós fluir del riu Guadalope es troba Montoro de Me

Maestrazgo Turolens. Amb una població d’uns 15 habitants, que actualment de

11 km d’uns 200 habitants. 

 

En l'actualitat el Molí està deshabilitat 

envellint més i més, al final repercutint en l'estabil

 

La intenció és poder  tornar habitable 

d'habitabilitat i respectant lo existent.

 

S'ha realitzar un estudi històric i constructiu 

 

A més he realitzat un estudi de tot l'exterior 

mobiliari urbà i piscina. 

 

Primer de tot es realitzarà un estudi sobre 

seguidament una anàlisi de l'estat actual de

lesions i diagnosis de l'edifici. 

 

D'aquesta manera ha estat més senzill entendre l'estat de l'edifici i decidir que intervencions eren necessàries realitzar per a 

la proposta de reforma. 

 

Una vegada estudiats tots els condicionants (estat actual, normatives, etc..), s'han realitzat diverses propostes de canvi d'

a allotjament rural, fins a arribar a la qual té millor funcionament 

definitiva, s'ha fet un estudi dels interiors més interessants com són les habitacions, cuines i banys., pensant en els 

materials, il·luminació, pas d'instal·lacions, etc..

 

Per completar la proposta de reforma, he realitzat diverses vistes en 3 dimensions per poder visualitzar millor els nous 

espais creats, així com l'elecció de materials.

 

El projecte també inclou els amidamen

 
 
 
 
 

la rehabilitació d’un Molí Fariner, situat a Montoro de Mezquita (

d'allotjament rural, en particular apartaments rurals 

ho a terme ha estat necessari prèviament un aixecament de plànols de Montoro de Mezquita, per així es

seva volumetria, possibilitats i viabilitat. 

Situat al recer dels cingles, sobre el sinuós fluir del riu Guadalope es troba Montoro de Me

Maestrazgo Turolens. Amb una població d’uns 15 habitants, que actualment depenen de Villarluengo un altre poblet situat a 

olí està deshabilitat i presenta un important deteriorament. Si no es rehabilita en breu cada vegada anirà 

envellint més i més, al final repercutint en l'estabilitat de l’edificació a part de l’estètica. 

tornar habitable el Molí a través de la creació d’apartaments rurals, 

d'habitabilitat i respectant lo existent. 

studi històric i constructiu així com un diagnòstic de les lesions que presenta el Molí.

A més he realitzat un estudi de tot l'exterior  i una proposta d'urbanització, mitjançant instal·lacions

Primer de tot es realitzarà un estudi sobre el context geogràfic, històric i arquitectònic de 

seguidament una anàlisi de l'estat actual del Molí. Una vegada analitzat l'estat actual, he seguit amb la identificació de 

més senzill entendre l'estat de l'edifici i decidir que intervencions eren necessàries realitzar per a 

Una vegada estudiats tots els condicionants (estat actual, normatives, etc..), s'han realitzat diverses propostes de canvi d'

a allotjament rural, fins a arribar a la qual té millor funcionament en quant a circulacions, espais, etc.. Realitzada la proposta 

definitiva, s'ha fet un estudi dels interiors més interessants com són les habitacions, cuines i banys., pensant en els 

ials, il·luminació, pas d'instal·lacions, etc.. 

Per completar la proposta de reforma, he realitzat diverses vistes en 3 dimensions per poder visualitzar millor els nous 

espais creats, així com l'elecció de materials. 

El projecte també inclou els amidaments i pressupost 

     

a Montoro de Mezquita (Terol) per donar-li un ús 

ho a terme ha estat necessari prèviament un aixecament de plànols de Montoro de Mezquita, per així estudiar la 

Situat al recer dels cingles, sobre el sinuós fluir del riu Guadalope es troba Montoro de Mezquita, singular enclavament del 

penen de Villarluengo un altre poblet situat a 

. Si no es rehabilita en breu cada vegada anirà 

a creació d’apartaments rurals, amb les condicions mínimes 

de les lesions que presenta el Molí. 

sta d'urbanització, mitjançant instal·lacions d'enllumenat, reg, 

el context geogràfic, històric i arquitectònic de Montoro de Mezquita i 

. Una vegada analitzat l'estat actual, he seguit amb la identificació de 

més senzill entendre l'estat de l'edifici i decidir que intervencions eren necessàries realitzar per a 

Una vegada estudiats tots els condicionants (estat actual, normatives, etc..), s'han realitzat diverses propostes de canvi d'ús 

quant a circulacions, espais, etc.. Realitzada la proposta 

definitiva, s'ha fet un estudi dels interiors més interessants com són les habitacions, cuines i banys., pensant en els 

Per completar la proposta de reforma, he realitzat diverses vistes en 3 dimensions per poder visualitzar millor els nous 

2. CONTEXT 
 
2.1.    SITUACIÓ I ENTORN
 
Montoro de Mezquita es troba situat a l'Est de la província de 

“Maestrazgo turolens

del riu Guadalop

A 350km de Barcelona

 

El terme mu

- Al Nord amb Ejulve, Cuevas de Cañart i 

- Pel Sud amb la Canyada de Benatanduz i 

- Per l'Oest els límits són P

- Mentre que a

Té una superfície

  

El paratge natural més destacable són els Òrgans de Montoro i, per descomptat, el propi entorn on aquesta situat el poble.

A Montoro s'accedeix a través de

l'altre a Villarluengo i Pitarque
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CONTEXT GEOGRÀFIC, HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE MONTORO DE MEZQUITA

SITUACIÓ I ENTORN 

Montoro de Mezquita es troba situat a l'Est de la província de 

“Maestrazgo turolens”. Comprèn els últims contraforts del Sistema Ibèric 

del riu Guadalope i els seus afluents, conformant una orografia abrupta i de difícil accés.

A 350km de Barcelona 

municipal de Villarluengo limita: 

Al Nord amb Ejulve, Cuevas de Cañart i Ladruñan 

Pel Sud amb la Canyada de Benatanduz i Cantavieja 

Per l'Oest els límits són Pitarque i Aliaga 

Mentre que a l'Est ho fa amb els termes de Tronchón, Bordó, Castellote i Olocau del Rei 

perfície de 157.89 Km2 amb una població de 188 habita

El paratge natural més destacable són els Òrgans de Montoro i, per descomptat, el propi entorn on aquesta situat el poble.

A Montoro s'accedeix a través de la carretera ET-V-8041 (que surt de la carretera A

l'altre a Villarluengo i Pitarque. 
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, HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE MONTORO DE MEZQUITA

Montoro de Mezquita es troba situat a l'Est de la província de Terol, en el centre de la comarca coneguda com el 

”. Comprèn els últims contraforts del Sistema Ibèric Turolens. Presa com a eix principal els estrets 

i els seus afluents, conformant una orografia abrupta i de difícil accés. 

Castellote i Olocau del Rei  

ants dels quals 15 viuen a Montoro de Mezquita 

El paratge natural més destacable són els Òrgans de Montoro i, per descomptat, el propi entorn on aquesta situat el poble.

8041 (que surt de la carretera A-1702 que va d'una banda a Ejulve i per 
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, HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE MONTORO DE MEZQUITA 

, en el centre de la comarca coneguda com el 

Turolens. Presa com a eix principal els estrets 

El paratge natural més destacable són els Òrgans de Montoro i, per descomptat, el propi entorn on aquesta situat el poble. 

1702 que va d'una banda a Ejulve i per 
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2.2.    EL MOLÍ I LA SEVA FUNCIÓ 
 
Aquest molí ha caigut en la més absoluta solitud, com a conseqüència de la seva falta de competitivitat, i per ser un element 

habitual en la vida quotidiana d'una època, que pocs recorden realment com era el seu funcionament, i tota la feina que li 

implicava al moliner . 

 

S'utilitzava la força de l'aigua del riu per a benefici propi i per a múltiples usos, i per a un dels enginys tècnics que ha tingut 

com a força motriu l'aigua que ha estat el molí fariner. El molí és un edifici que, per regla general, es troba en les rodalies 

del poble, com és en el meu cas, al costat d'un corrent d'aigua amb cabal regular, amb la possibilitat de retenir-lo, que li 

servia d'energia. 

 

La seva activitat es desenvolupava al llarg de tot l'any, cosa que l'obligava a mantenir certes previsions per efectuar la seva 

feina. Que no li faltés aigua per a la seva activitat, que els seus queixals estiguessin en perfectes condicions de picat, era 

indispensable per al bon funcionament del molí. 

 

 

LES PARTS DEL MOLÍ I LA SEVA FUNCIÓ 

 

Des de l'origen de la força motriu, l'aigua, ens trobem amb la sèquia o canal que trasllada l'aigua des del riu o font a la 

bassa, elements que es poden observar en el nostre edifici. 

 

La bassa està construïda en terra, igual que el petit mur que desvia l'aigua del riu, recorre els aproximadament dos 

quilòmetres i mig que separen la presa de la bassa. 

A la bassa s'emmagatzemava l'aigua, sent el seu principal missió l'acumulació d'aigua, que assegurés la mòlta encara que el 

cabal d'origen fos escàs o hagués períodes de sequera, situada al terreny annexa al molí i per sobre d'ell. L'aigua de la bassa 

passava al pou. 

 

     

                               1  - Sèquia o Canal                                                                             2  - Bassa 

 

El pou és una construcció prismàtica realitzada en pedra carreu, essent la principal missió aconseguir més força en la 

incidència de l'aigua sobre els àleps del rodet, i així assegurar el seu moviment, i amb això la mòlta. L'alçada ronda els quatre 

metres, i la distància entre parets al voltant de 1.30m, encara que en el nostre cas fa 2.35m . En la seva part inferior acaba en 

una petita canaleta o segittia  que transcorria per l'interior de la paret del pou cap a la volta o la cacau. La part final de la 

segitia es denomina botana. 

 

La segitia disposava d’una obertura controlable des de la sala del molí,  graduant així l’aigua dirigida a la roda, per mitjà del 

ganxo d’arrancar la mola, i, en conseqüència, la velocitat de gir d’aquesta i de la mola de pedra. 

 

El rodet. era una roda de fusta (en les últimes èpoques va haver rodets de ferro) formada per un nombre variable de radis 

anomenats àleps, on incidia l'aigua per fer-lo girar. 

 

El rodet està muntat sobre un eix vertical, la part més pròxima se li denomina arbre, de fusta, a la part superior s’allotja l’agulla 

fabricat en ferro. Sota el rodet, i unit a l'arbre com prolongació d'aquest, es troba el dau que estava fixat al terra de la cacau, a 

manera de rodament. 

2 

1 

3 

4 
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També sota el rodet es troba el templador, mecanisme que permetia elevar el rodet i així apropar a judici del moliner les 

moles entre si, perquè la mòlta sigui més o menys fina, depenent del cereal. Es manejava, igual que la segitia de la botana, 

des de la sala del molí. 

 

                                                                                           3  - Pou 

La cacau és una galeria, en general voltada, com és el nostre cas, situada sota la sala del molí, que acull el rodet, l'arbre, el 

dau, la botana i el templador. Des la cacau l'aigua tornava al seu origen, el riu.  

 

                                            4  - La cacau o volta (la part final per on surt l’aigua que torna al riu) 

La part més coneguda per ser el lloc on s'efectuava la mòlta era la sala del molí, que es trobava  situada sobre la cacau i on 

en aquesta sala trobem les moles. Aquestes solien mesurar 130 cm de diàmetre i uns 30 cm de gruix i estaven fabricades de 

pedra. 

 

Sempre ens trobàvem  amb dues moles, la inferior que està fixa anomenada sotana que es trobava recolzada sobre una taula 

o bancada, generalment d'obra, que la sustentava, i sobre la qual s'anivellava mitjançant falques de fusta. La mola superior era 

mòbil i es denominada volandera, que girava sobre la sotana recolzada en la naïlla. 

 

Al centre de la mola sotana es col·locava dos semicercles de fusta que complien la doble missió d'adreçar la naïlla i evitar la 

caiguda del gra cap la cacau. 

 

El tambor o guardapols realitzat en fusta, cobria les moles, i la seva missió era evitar que la farina quedés estesa al voltant de 

les moles, direccionant-la  a un únic punt de sortida, que era on es trobava la farnera. 

 

La gronsa, era un recipient de fusta en forma de piràmide tallada invertida, tancat per una teula o gronseta, també de fusta 

com tots els elements d’aquest artefacte per on queia el gra a l’ull de la mola superior. La gronsa era colpejada rítmicament 

per mig del cadell, provocant així una caiguda uniforme del gra. 

 

La farnera, és un calaix de fusta que es situava sota el buit del tambor, on s’acumulava la farina mòlta abans d'omplir els sacs. 

 

 

EL PROCÉS DE LA MÒLTA 

L'aigua a la mòlta el moliner comprovava, en primer lloc, que la bassa es trobés a plena capacitat per iniciar la mòlta. L'aigua 

de la bassa passava al pou i d'allà, a través de la botana, al rodet.  

Ajudat per la segitia el moliner obria la botana per deixar passar l'aigua, deixant discórrer en major quantitat al principi, a fi 

d'aconseguir que la força de l'aigua donés moviment al rodet. Un cop posat en funcionament, el moliner regulava la quantitat 

d'aigua que havia de incidir, depenent del tipus de cereal que s'anés a moldre, que necessités d'una major o menor velocitat. 

Un cop complerta la seva missió d'alimentar el rodet, l'aigua tornaria al seu curs. 

 

El primer pas al qual se sotmetia al gra quan arribava al molí era netejar-lo. Depenent de la qualitat del cereal, aquest 

requeriria cert grau d'humitat per ser mòlt, de manera se li tirava aigua gota a gota, en la mateixa màquina de la neteja, i es 

deixava reposar durant quaranta-vuit hores, que seria quan estigués llest per moldre. 

 

S'introduïa el gra a la gronsa, des de  on es distribuïa a les moles, el dipositava a la mola inferior sotana, i amb el moviment de 

la mola superior volandera  es distribuïa uniformement, i mitjançant fregament, es molia el cereal convertint-lo en farina. 

Depenent de la qualitat de la primera farina resultant de la mòlta, el moliner faria ús de l'alleujament per acostar o separar les 

moles. 

 

La farina provinent de la mòlta contenia les restes de la closca del cereal, i per tant servia per fer pa a la casa del pagès. 
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PARTS DEL MOLÍ  
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2.3.    EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
 
Situat al recer dels cingles, sobre el sinuós fluir del riu Guadalope es troba Montoro de Mezquita, singular enclavament del 

Maestrazgo Turolens. La vila de Montoro (o Montoro de Mezquita a partir de 1916) va passar inicialment a jurisdicció 

d'Ordres Militars i va ser cedida pel sobirà aragonès Pere III, en 1280. Es va mantenir en qualitat de senyoriu jurisdiccional i 

en 1407 la seva propietària, Constança Martínez de Peralta casava amb el noble alcanyisà Tomàs Ram Lanaja. El fill, 

Jaume Ram Martínez de Peralta exercirà molts càrrecs sota els Trastàmares Alfons V, Joan II i Ferran rei de Sicília. El nét, 

tercer senyor de Montoro, Juan Ram Ariño, nascut a Alcanyís, va ser regent del Consell Suprem d'Aragó sota Ferran II i 

Carles I. El besnét, quart senyor de Montoro, Juan Ram de Montoro i Conchillos, va seguir servint en càrrecs públics sota 

Felip II. Finalment el cinquè Montoro, Joan, serà pare de Vicencio Ram de Montoro i Montserrat al qual Felip III d'Aragó (IV 

de Castella) el 1643 va concedir el títol de Comte de Montoro, dirigint l'expatriació dels moriscos de la regió d'Alcanyís i sent 

virrei de Mallorca i conseller Suprem d'Aragó. La normativa que va abolir el règim senyorial al segle XIX va convertir els 

senyors de Montoro en grans propietaris els drets consumien pràcticament la producció. 

 

Montoro de Mezquita empra un escut d'or, en el camp es mostra un ram de llorer, en sinople que fa referència al llinatge 

aragonès de Ram. Es timbra amb corona comtal al·lusiva al rang dels seus antics sobirans. 

 

Entre 1877 i 1910 la seva població va passar de 420 habitants de fet a 386. El 1960, en el Cens de Població realitzat per l’ 

Institut Nacional d'Estadística figura el municipi de Montoro de Mezquita amb una població de 139 habitants. Va disposar de 

Ajuntament propi fins l'any 1970 en què oficialment Montoro de Mezquita va passar a dependre de Villarluengo. 

 

El 1983 es va deixar notar la despoblació soferta per l'èxode a les ciutats passant el nombre d'habitants a 18. En l'actualitat 

el nombre d’ empadronats pertanyents a Montoro són 20 persones 

 

 

 
La història de Villarluengo es comença a forjar en temps de la Reconquesta, quan aquestes terres eren frontera entre moros i 

cristians.  

El nom de Villarluengo ja apareix reflectit en un document de 1176 quan Espanyol de Castellot concedeix a l'obra de Sant 

Salvador i Sant Valeri de Saragossa dues terceres parts del senyoriu que li pertanyia sobre el lloc de Nocito o nit, situat a la 

ribera del Guadalope. 

 

El primer document de gran importància per a Villarluengo és la Carta Pobla de 1194, atorgada per Alfons II d'Aragó a Fra 

Gascó de l'ordre del Sant Redemptor. En ella es delimiten uns amplíssims termes per poblar francament i amb llicència per a 

establir les condicions als repobladors. D'aquesta manera el rei Alfons II pretén fixar població en aquesta terra fronterera i 

despoblada.  

 

Però a la seva mort, l'any 1196, l'Ordre del Sant Redemptor es dissol i tots els seus drets, béns i pertinences passen al 

Temple. El 1197 els templers atorguen una segona Carta de poblament a 20 veïns de la vila.  

Són els templers els que repoblen i consoliden definitivament aquests territoris, i dirigeixen la vida de Villarluengo fins l'any 

1312.  

L'ordre del Temple va acumular molt poder i riquesa i els reis i el Papa van decidir la seva dissolució.  

 

És el 1312 quan Villarluengo passa a ser territori dominat per l'Ordre de Sant Joan. El seu poder sobre la vila s'estendrà fins 

l'any 1811, encara que en aquestes terres no es va aplicar el decret d'abolició de senyorius jurisdiccionals fins a la finalització 

de la primera guerra carlina, el 1840.  

Corria l'any de 1506 i el nostre poble era únicament el barri de la Murada, que estava protegit pel castell i les muralles 

medievals. 

 

Un veí de Villarluengo, Joan Herrero, va ser víctima d'un terrible engany. 

 

Un matí, abans de fer-se de dia, anava Juan Herrero i un fals amic seu per un camí dels que comunica el poble. En arribar a 

una cruïlla de camins, es van trobar amb una tercera persona. Ràpidament, el fals amic aprofitar l'ocasió per assassinar a la 

tercera persona: li va clavar un fort cop al cap, i després la pica. A més, trec un punyal i l'hi va clavar al cor. Una vegada 

complert el seu propòsit, va fugir muntanya a través lluny d'aquesta terra. 

 

                  

 

Juan Herrero va dubtar entre comunicar a les autoritats el que havia vist, perseguir l'assassí o donar llargues i continuar amb 

la feina de casa del camp. Opto per la última, i aquesta decisió va ser equivocada. 

A la tornada al poble, va ser detingut com a presumpte autor de l'assassinat. Per molt que ho va negar, no va poder evitar la 

seva condemna: "Mort a la forca". Va arribar el dia de l'execució, el van treure de la presó del castell i va resar a l'Església que 

hi havia al costat. El van portar a la penya de la Forca (nom conservat fins l'actualitat), lloc destinat a l'execució dels reus. 
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Llavors va passar una cosa molt important: just abans de morir, ja amb la soga al coll, Joan va dir unes paraules que 

reprodueixo textualment del llibre "Águilas Imperials donin Muntanya Sant" (p.19): "Sàpiguen i sentin tots els que aquí es 

troben presents i testimonis del que jo ara digués, a glòria de Déu i de la seva Mare Santíssima, i és que, en aquest 

Montecillo que es veu aquí darrere, el qual ara es diu la Lloma de Sant Cristòfol, s'apareixerà d'aquí a alguns anys una 

imatge de la Mare de Déu, per qualsevol devoció i reverència, es fonamenta en el mateix lloc en què sigui trobada, un 

convent de religioses, en l'església serà venerada i honrada l'aquesta imatge ". 

 

Tot seguit, el botxí va tirar de la corda i Juan va morir injustament, per aquell assassinat que mai va cometre. 

La Aparició de la Verge de Monte Santo 

Després d'aquell succés, Villarluengo va patir un període de 10-15 anys de dures adversitats meteorològiques: sequeres, 

grans gelades, pedregades ... que van comportar fam, malalties i dures penúries sobre la població (anys 1506-1522). 

 

Van passar uns anys, i les paraules del pastor ... ¡Es van complir! Un altre pastor, curiosament anomenat Juan Ferrero, va 

trobar una imatge d'una Mare de Déu quan anava amb els seus animals per la Lloma de Sant Cristòfol. Era una escultura 

tallada en ònix, d'uns 11 centímetres. Això va ocórrer el matí del diumenge 17 d'agost de 1522. 

 

Porto la imatge a casa, però assabentades les autoritats eclesiàstiques de poble, van estimar que no era el lloc correcte per 

la Imatge. I així, la van portar a l'Església. Al matí següent havia desaparegut, sense que ningú hagués forçat les portes del 

Temple. Cap persona sabia el seu parador. 

 

 

Al cap de pocs dies, Joan Ferrero retorn amb el seu bestiar a la Lloma de Sant Cristòfol, i novament va trobar la imatge de 

la Verge de la Muntanya Sant en la mateixa pedra que la trobo la primera vegada. La guardo, temorós contra el seu pit, i la 

Imatge li va quedar gravada en la seva carn com a foc, conservant fins després de mort. La Verge va romandre a casa del 

pastor durant un temps, fins que novament la van retornar a l'Església, en una gran i sentida processó. 

 

                 

 

CONSTRUCCIÓ D'UNA ERMITA 

No satisfets amb això, els sacerdots locals van demanar opinió sobre on ubicar la Imatge. Des de València, persones 

importants de l'Església, van determinar que el més adequat era construir una ermita l'altar estigués en el mateix lloc on va 

aparèixer la Verge. I així va ser. Al cavar per a la seva construcció va aparèixer calç i va ploure abundantment, cosa que va 

facilitar enormement la tasca. La seva construcció va ser ràpida: des de Pasqua de Resurrecció fins al mes d'agost. Un cop 

acabat, va ser pujada la Imatge des de l'Església fins a la nova ermita, en una nombrosa i vistosa processó. 

 

La notícia de la troballa d'aquesta verge i dels seus fets miraculosos es va estendre per moltes zones, i arribo fins i tot fins a 

terres valencianes. La seva repercussió va ser enorme en aquells temps. A l'estiu següent, l'ermita es va millorar amb la 

construcció d'una volta, bancs, cor . 

Construcció i fundació d'un convent 

La importància de la Imatge trobada anava en continu augment i la gent de Villarluengo va pensar a construir una casa per a 

un ermità, o bé un Convent i confiar la Verge a religioses. Van decidir aquesta última, i procedents del convent de Santa Isabel 

a València, van arribar a Villarluengo 4 monges per fundar el Convent de la Muntanya Sant. Eren: Sor Maria de Jesús 

(ministra), Sor Catalina Pérez (Vicaria), Sor Juana Terrades (Tornera) i Sor Magdalena de la Creu (Mestra de Novícies). 

 

Van arribar a Villarluengo el 16 d'octubre de 1540. Mentre es construïa el Convent, van romandre al castell del poble. Havia 

passat 34 anys des de la predicció de Juan Herrero, just abans de morir a la Forca. Durant els mesos d'octubre i novembre la 

construcció del nou monestir, al costat de l'ermita ja existent, avanço molt, per aturar durant els mesos hivernals. 

A la p.62 del llibre "Águilas Imperials a Monte Sant" es descriu perfectament les diferents dependències del Convent: Dotze 

cel, sala capitular, refetor, locutori, cuina, rebost, safareig, cisterna, magatzem per a llenya i infermeria. 

 

I va arribar el dia en què la construcció es va acabar i les religioses es van traslladar definitivament. Era el 12 d'Agost de 1541. 

 

                

 

 

LA VIDA AL CONVENT I EL FINAL DELS SEUS DIES 

A més de les quatre fundadores, moltes altres es van agregar després. Nombroses virtuts religioses van tenir totes elles, que 

per falta d'espai no puc ressenyar. La vida en comunitat va portar el seu ritme normal: intensa en oració i dura en treball. Molts 

i interessants detalls s'expliquen en els diferents llibres que parlen del tema (moments de la vida del Convent, religioses que 

ho van habitar, miracles de la Verge ...) i des d'aquí us convido a que els llegiu. Veritablement val la pena. 

 

Amb el temps algunes reformes es van fer al convent: p.ex. dotar-lo d'un gran pati amb porxos, on es van construir diverses 

capelletes dedicades a sants. 

Algunes religioses de la Muntanya Sant van sortir per fundar altres monestirs. El convent va viure grans anys d'esplendor en 

molts aspectes (econòmics, social ...), però va arribar el final. El Decret de Mendizábal, que pretenia recaptar diners per l'Estat 

a costa dels béns de l'Església, va afectar el Convent. Però el que precipitar la fi va ser la Guerra Carlista que es va produir al 

Maestrat. 

 

El 20 juny 1836 la Comunitat de Religioses va ser exclaustrada per ordre del general de les tropes liberals. Hi havia 34 

monges, d'elles 19 naturals de Villarluengo. En 1837 va ser utilitzat com a presó, causant-enormes desperfectes. Però les 

religioses van aconseguir retornar el 27 juliol 1838 però l'exèrcit carlista ordena que les monges l'abandonin per convertir-lo en 

fortalesa militar. Així doncs, se'n van anar per sempre de la Muntanya Sant al matí del 28 d'Octubre de 1839. 

 

L'exèrcit carlista tracte amb respecte les pertinences del Convent. Per causes bèl·liques el van abandonar i els liberals van 

prendre decretant la seva incendi, per evitar així que tornés a ser fortalesa carlina. 

Els liberals, guanyadors d'aquesta guerra, estaven convençuts que les monges estaven a favor dels carlins, perdedors. Així 

doncs, els liberals no van dubtar a cremar el Convent en part moguts per la venjança. Les autoritats locals i molts veïns 

recolzaven aquesta decisió, cosa que diu molt poc a favor d'ells en no respectar una obra aixecada amb enorme esforç per les 
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generacions anteriors. Així doncs, per ordre del general Fulgioso i de l'alcalde de Villarluengo es va decidir l'incendi. El 

capellà del poble es va fer càrrec de tot el que al culte es refereix. La Imatge de la Verge va quedar dipositada a l'Església 

del poble. I els veïns van córrer per apoderar-se de tot allò que tingués algun valor. 

A les 3 de la tarda del 6 abril 1840 li van calar foc, i va estar cremant durant tota la tarda i nit. Pisos i parets es van ensorrar. 

Les religioses que del Monestir van sortir van continuar durant molts anys les seves tasques per altres poblacions, i van 

seguir sent monges de la Muntanya Sant fins el 6 de setembre de 1966, quan només quedaven 5 i es van fusionar. 

 

La Imatge de la Verge va desaparèixer Guerra Civil de 1936, sense que ningú sàpiga actualment on aquesta. La que es 

venera ara és una còpia d'aquella. 

 

Església de Nostra Senyora de l'Assumpció (s. XVIII - XIX) La seva construcció va durar des del seu inici fins l'obertura al 

culte 8 anys. És una obra neoclàssica de grans proporcions, amb tres naus, coberta la central amb volta de mig canó amb 

llunetes, es comunica amb les laterals per mitjà d'arcs de mig punt recolzats sobre columnes quadrangulars amb basa i 

capitell simples. 

                     

 

Consta només d'un absis circular en què va encastat l'altar major. 

Té una gran façana neoclàssica amb dues torres ortogonals, paret lateral encara mixtilini (1859), tres cossos de maçoneria i 

maó, decorada per una finestra a cada, un d'aquests, amb arc carpanell així com el de la porta d'entrada. 

Crida l'atenció en el seu interior les pintures a les voltes els artistes van ser: D. Miguel Fabregat i D. Ramon Segura encara 

es conserven en bon estat. 

 

Així doncs, Villarluengo ha estat dominat i governat per diferents ordres militars des del seu origen fins al s. XIX.  

És en aquest segle quan es produeixen les guerres carlines. Villarluengo es veu afectat per nombrosos fets i 

esdeveniments bèl·lics. En 1875 va tenir lloc una decisiva i històrica reunió, on el tinent general de l'exèrcit, Antonio 

Dorregaray, i altres comandaments carlins decideixen abandonar el Maestrat.  

 

Ja al segle XX la guerra Civil Espanyola i els maquis també van afectar a la població.  

 

 

ELS MAQUIS 

Per poder descriure el fenomen del maquis a la zona de Villarluengo, i el que aquest va significar per als habitants del lloc, 

hem de, en un principi, explicar la formació d'aquest moviment, així com la situació existent de la zona i dels seus habitants 

en el període en què aquest fenomen esdevé. 

Així doncs, el maquis és, segons la definició de l'enciclopèdia d'Aragó, "un terme d'origen italià amb què es va designar a 

França al moviment guerriller d'oposició als ocupants (II Guerra Mundial), i aplicat més tard a Espanya a les partides que 

després de la Guerra Civil van prolongar la lluita democràtica i republicana contra el franquisme ". Aquestes partides 

guerrilleres estaven conformades camperols que fugien a la muntanya desesperadament dels seus pobles natals ja que, 

per haver defensat la república, sentien inseguretat en ells. A aquesta inseguretat se li unia que alguns d'aquests pagesos 

eren persones que, encara derrotades, no estaven disposats a abaixar el cap per les seves ideals que ells no creien erronis. A 

més de la gent oriündes del lloc, les partides de maquis també estaven formades per homes provinents de França que, 

després d'haver lluitat contra el nazisme, tornaven a Espanya amb l'únic objectiu de provocar l'aixecament generalitzat del 

país contra el règim de Franco. 

 

D'aquesta manera, va sorgir el moviment del maquis en diferents punts d'Espanya, però va ser a la zona de Llevant i Aragó en 

la que més temps va resistir i va estar millor organitzat. Això va ser causa de diverses causes de tipus sociològiques, 

polítiques ... però sobretot geogràfiques ja que va ser la via de penetració del maquis al país en estar proper a la frontera 

francesa, i l’escarpat de les seves muntanyes provocava un millor moviment de les guerrilles. A més d'això, aquesta regió 

disposava d'un parell d'entrades i sortides per via marítima. 

 

 El moviment del maquis a Aragó sorgeix el 1944, tenint la seva major auge en els anys 1946 i 1947 quan es produeix la 

coordinació de les diferents partides guerrilleres. I és que va ser en aquesta època quan es formen nuclis estables com el 

AGLA (Agrupació de Guerrillers de Llevant i Aragó), grup constituït a l'abril de 1946. És el 1949 quan es produeix la 

decadència del moviment del maquis, encara que per aquesta època encara hi ha nombroses partides a Aragó, arribant fins i 

tot a 1961 a tenir constància de la supervivència d'algun guerriller tot i que el AGLA només va funcionar fins 1952. 

 

Tota aquesta teoria del maquis, la traslladem ara a un poble que té en el seu terme més de 90 masies, Villarluengo. Aquestes 

masies eren nuclis familiars aïllats pel relleu escarpat, els membres constituïen un estrat social diferent al Maestrat, ja que en 

estar distanciats dels nuclis rurals, de vegades passaven diversos dies tan sols en companyia de la seva família i dels pastors 

que de vegades estaven empleats en elles. A causa d'aquest caràcter diferent, van ser claus per al desenvolupament de la 

lluita maquinària, tant per ajudar com per denunciar i conseqüentment, les forces repressores franquistes van actuar de 

manera més intens sobre aquestes unitats familiars. 

Com en el medi rural les xarxes de parentiu són el primer (i més en aquestes masies en les quals, com s'ha indicat, de 

vegades només es tenia relació entre els membres de la mateixa família), per sobre de la política, la qual cosa passava era 

que en el cas de tenir algun familiar maquinària, mare, germans, cunyats i altres parentela dels fugits a la muntanya, es 

veurien implicats en una lluita de caràcter polític a l'intentar ajudar els seus. 

 

I va ser una lluita aquesta del maquis, en què els principals que van sortir perdent van ser els que estaven al mig. És a dir, 

d'una banda, si els maquis arribaven a les masos o cases del poble i demanaven, per exemple, aliments, si no se'ls donaven, 

podia ser que caiguessin sota les armes dels maquis i si els hi donaven queien en les armes de la guàrdia civil. Per que era 

una contínua tensió i por. 

 

Amb l'arribada del franquisme, la vida dels masovers no va canviar a millor, sinó que per contra, es trobarien en una cruïlla de 

signe polític. 

 

Tant l'església, com l'alcalde, Guàrdia Civil i oligarquies caciquils, eren els que controlaven la població sota l'espectre 

franquista, i inspiraven una por. I és que no es podia accedir a cap càrrec públic sense ser membre de la falange i no només 

alcalde o regidors, sinó també en l'àmbit del l'educació, en la qual, les mestres, per ensenyar a les nenes i els mestres per als 

nens, havien inscriure en la secció femenina o a la falange respectivament per poder exercir el seu càrrec i en tots els casos 

venien de fora, d'altres comunitats. 
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Des de 1944 es coneix l'existència del maquis a Aragó, però realment el seu moment àlgid del AGLA van ser el anys 1946 i 

1947, estenent la seva influència pels voltants, en el moment de decadència dels maquis, entorn de 1949, aquesta 

organització segueix funcionant fins a 1952, any en què s'obliga la seva evacuació. 

 

En total, en els termes de Villarluengo, en acabar la Guerra Civil i durant els anys següents, 30 famílies van patir la pèrdua 

de, almenys, una persona de la seva família i les picabaralles, actualment, encara que més apaivagades, encara segueixen 

vives en alguns cors. Per això, tota la informació que aquí s'ha descrit, no intenta que aquest dolor sorgeixi de nou, sinó tot 

el contrari. Però tots hem de reconèixer que el Maestrat és zona, on el silenci parla. 

 

 

 

LES FÀBRIQUES 

 

El Convent de la Muntanya Sant i Les Fàbriques també van tenir una enorme repercussió en la vida social i la història de 

Villarluengo. El Convent va ser inaugurat el 1541 i destruït en 1840.  

 

Les Fàbriques van ser construïdes en 1789, sent les primeres de paper continu que hi va haver a Espanya. Posteriorment la 

seva producció va ser tèxtil.  

A uns 7 km de Villarluengo es troba una zona coneguda per "Les Fàbriques", que deu el seu nom al fet que en aquest lloc, 

al segle XVII, es va aixecar una fàbrica de paper per al que es va aprofitar la força de les aigües del riu Guadalope. Va ser 

l'any 1789 quan la família dels Temprado de Villarluengo, en societat amb industrials francesos instal·lar el que va ser la 

primera fàbrica de paper que va existir a Aragó i així també de paper continu d'Espanya. En la qual es van fabricar paper 

continu, sobres, ratllats i paper moneda. 

 

La producció era abundant ja lloms 16 rucs i 4 traginers es transportaven a Madrid, el viatge durava un mes i al seu retorn 

anaven recollint draps que servien per a la fabricació de paper de drap. 

 

La fàbrica va funcionar prop de 100 anys i va adquirir fama a l'època. La producció principal era emprada pel Ministeri 

d'Hisenda com "Paper d'Estat" i "Paper moneda". El seu últim propietari va ser el Ministeri d'Hisenda. 

 

 

 

Per causes que es desconeixen la fàbrica de paper va anar a parar a mans de la família Bonet de Villarluengo que la va 

convertir en una fàbrica de tèxtil, que van efectuar les modificacions pertinents en els edificis i maquinàries adaptant-los a la 

producció de faixes (bandes, que antigament es posaven envoltant els malucs), també van instal·lar la llum elèctrica que va 

ser el primer poble de la província que la va conèixer. 

Sobre l'any 1870 venen la fàbrica a la família Artola de Villarluengo, els nous propietaris adquireixen nova maquinària 

arribant fins a 46 telers el que va produir l'ampliació de les instal·lacions creant dues noves fàbriques, la producció arriba 

fins Tunísia, Egipte i Turquia. 

En esclatar la guerra civil espanyola les instal·lacions van quedar en zona republicana i la seva producció va ser destinada a 

subministraments per a l'exèrcit, com gel·llabes i gorres vermells per als legionaris. 

 

Novament la família Artola va adquirir l'empresa i la va convertir en Societat Anònima. Aleshores van arribar els maquis 

atracant i atemorint tota la zona. Arribant a robar en aquesta mateixa fàbrica unes 50.000 ptes destinades al pagament del 

personal i va ser llavors per l'any 1958 quan es van tancar les fàbriques. 

 

Van ser uns anys de prosperitat per a tota la comarca ja que donaven treball als pobles del voltant. Es van edificar habitatges 

per a unes 200 persones, trobant-se botigues, escola, forn, fins a una capella en honor a Santa Llúcia i la Mare de Déu del 

Rosari. 

 

Avui en dia a la fàbrica de "A dalt" s'ha construït una piscifactoria, a la fàbrica de "Enmedio" es va aixecar amb els mateixos 

edificis un Hostal, anomenat "L'Hostal de les Truites, la fàbrica de" baix "està igual que quan es va tancar. 

Moltes persones de pobles propers acudien a treballar, i va suposar una notable font de riquesa. Uns anys després de la 

Guerra Civil van tancar definitivament.  

Va ser el segon lloc de la província, després de la capital, on es va instal·lar l'energia elèctrica.  

 

 

 

 

ELS BANYS 

 

Els banys es situen a 20 km. de Villarluengo, eren aigües termals, cura de molts malalts de reuma i altres malalties.  

Van ser creats per un metge de Villarluengo, es va construir una casa que va servir de posada per a tota la gent que anava a 

curar-se.  

 

Per causes que es desconeix els banys van anar a parar a mans de Joan Royo, més tard els van comprar Miguel Griñón i la 

seva dona Rosa Royo pels anys 1923, els qui ho van treballar durant anys.  

 

La casa estava construïda en tres plantes, la planta baixa constava d'un paller i dues habitacions, cadascuna amb la seva 

banyera. La planta mitjana tenia tres habitacions, una d'elles servia de menjador i les altres dues tenien diverses llits. A la 

planta alta hi havia quatre habitacions, una d'elles era una cuina.  

 

La novena es deia a la cura que normalment durava 9 dies. Consistia en un bany diari que durava un quart d'hora abans de 

l'esmorzar. L'aigua es portava amb poals d'una font que estava a uns 20 metres de la casa, s'escalfava en una caldera posada 

en un forn que estava a l'entrada. Les banyeres al principi eren de pedra, després les van reformar amb ciment. Després de 

prendre el bany s'anaven al llit i ben tapats a suar.  

 

La gent venia pels camins a lloms de rucs, mascles o cavalls, la majoria manats pels metges i altres per gust, ja que va 

adquirir molta fama en aquesta època. Cada un que anava es portava la seva indumentària i el necessari per mantenir-se 

durant tota la novena.  

 

Els banys els obrien els mesos de juliol, agost i setembre, encara que la família Griñón ja ho portava preparant des de la 
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primavera, tenint la major afluència a finals d'agost i setembre, reunint-se fins a 40 o 50 persones, el que li costava a cada 

un unes 15 pessetes.  

 

Els banys es van tancar sobre els anys 50.  

Avui en dia només es pot accedir caminant, costa unes 3 hores pel que no totes les persones l'han visitat.  

 

              

 

 

PONT DEL VAU 

 

Els banys es situen a 20 km. de Villarluengo, eren aigües termals, cura de molts malalts de reuma i altres malalties. 

Van ser creats per un metge de Villarluengo, es va construir una casa que va servir de posada per a tota la gent que anava 

a curar-se. 

 

Per causes que es desconeix els banys van anar a El pont i la zona del voltant durant molts segles ha estat motiu de 

disputa entre Villarluengo i Ejulve. Durant els primers anys del segle XVI, sorgeix una disputa per la construcció d'un pont a 

la partida del gual i que el 1518 es diu haver estat destruït pels de Ejulve, argumentant que no es podien construir un pont 

en aquest lloc sense el seu consentiment i autorització. Ja que una part de la riba del riu era del terme de Ejulve. Es va fer 

un consell en el mateix any i la sentència permet edificar el pont i es concreten els termes de cada població. 

 

                  

 

Es diu que després del litigi els de Villarluengo convidar als d'Ejulve a un banquet en el qual van servir truites sense cap, 

per indicar-los que havien tingut poc cap al vendre aquesta zona. 

 

Les raons per les quals es va construir el pont van ser que aquest lloc era pas obligatori i continu entre dues comarques 

diferents, pel camí de Tronchón i Ejulve a través de sengles summament escarpades. A més a la primavera creixia molt el 

riu Guadalope, de manera que els veïns no podien creuar amb les seves mercaderies al costat esquerre, i impossibilitava el 

transport de mercaderies al Baix Aragó, Saragossa ... 

Aquest pont està situat a uns 15 Km de Villarluengo, s'accedeix per la carretera de Ejulve, agafant una pista que hi ha a la 

dreta després de l'Hostal de la Truita, recorrent la vora del riu. 

Aquest lloc és un paratge insòlit ple d'encant que els viatgers poden accedir per trobar la tranquil.litat. 

 

 

 

MASIES FORTIFICADES 

 

Les masies fortificades són uns elements molt característics de tot el Maestrat però alhora molt poc conegudes. Tenen les 

seves arrels en els temps posteriors a la Reconquesta, pel segle XII.  

 

Aquestes masies fortificades es van construir amb caràcter defensiu ja que des d'elles es pot albirar gran part de territori i 

estan ubicades estratègicament. D'unes a altres es podien veure, i es diu que es comunicaven mitjançant abocadors (que eren 

uns ferros en què es ficava fusta dels pins que porta resina) a la nit (si la encenien volia dir que passava alguna cosa) i pel dia 

possiblement amb senyals de fum o amb llençols blanques o negres segons la situació.  

 

               

 

En Villarluengo actualment hi ha 5 masies fortificades, en què la torre està en bon estat i es pot percebre i imaginar el 

transcurs dels anys que ha vist passar, així com els temps de guerres en què es van construir.  

 

Els seus noms són: Casa de Sisca, Mas de Torre Sancho, Mas de Torre Soriano, Torre Monte Sant i Més de Torre Gorgue. 

Podem destacar el Mas de Torre Sancho pels seus impressionants finestrals i escut de caràcter templer.  

 

Segurament existien altres tantes ja que diverses masies tenen el nom, precedit de "torre ..." com Torre Salillas, Torre del 

Mitjà, La Torreta, Torre Villores ... però segurament aquestes torres les destruirien o s'esfondrarien amb els anys.  

 

Totes elles en el seu dia van ser destinades a habitatges i explotació agropecuària, construint al costat d'elles petites cases 

adossades a la torre,  

ara només hi ha una en la qual resideix gent, i les altres estan destinades a corrals o graners.  

 

Tenen una protecció legal que es forja en la declaració genèrica del Decret del 22 abril de 1949. Llei 16/1985 sobre patrimoni 

històric espanyol.  
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MASIES 

 

Es denomina més, masia o masada a una forma d'hàbitat dispersa associada a una explotació agropecuària i familiar. 

Aquesta denominació s'identifica segons sigui la grandària de la mateixa. El seu origen es remunta en aquesta zona al 

segle XIII, amb els musulmans però tenen el seu auge al segle XIX i principis del XX, arribant a Villarluengo a ser habitades 

unes 90 masies. 

 

               

 

La major part de les masies eren explotades mitjançant arrendament, el propietari resident al poble o en una ciutat rebia 

una quantitat de diners o en espècie de l'arrendador. 

 

El caràcter diferenciat dels masovers es basa en l'aïllament respecte als habitants del poble, es pot dir que només es 

relacionaven amb la família i amb els habitants de les masies properes a la seva, ja que anaven molt poc al poble, alguns 

diuen "en tres mesos igual només baixàvem un cop al poble i era per alguna festa per anar a missa". 

 

El grau d'escolarització era molt baix a causa de la seva llarga distància fins al poble que havien de fer caminant, també 

perquè començaven a una primerenca edat a treballar al camp. La seva alimentació era bàsicament d'autoconsum, 

s'alimentaven del que produïen tant en el camp com d'animals. 

 

Al segle XX i sobretot en la dècada dels 60 l'èxode rural i les incòmodes condicions de vida, condueixen a l'èxode rural, i 

això comporta el desallotjament i abandonament de les masies. Moltes d'elles es convertirien en corral per al bestiar i altres 

desapareixerien amb el temps. 

 

Actualment a Villarluengo només queden 15 masies habitades de 72 que hi ha a peu. Tots hauríem admirar el fet que 

aquests habitants hagin triat viure d'aquesta forma 

 

 

 

ERMITA DEL PILAR  

 

Edificació construïda en maçoneria, que consta d'una sola nau coberta amb volta de canó i arrebossada tota ella de calç, al 

seu interior. No consta de absis i el seu altar, de composició molt senzilla, és el poc que ens pot donar l'indici que en aquest 

lloc s'hagi celebrat missa, perquè imatges no n'hi ha. Si anem sortint cap a l'exterior, a meitat de la nau ens trobem amb un 

arc de mig punt que sosté la construcció.  

 

En la seva façana ens trobem amb una portalada que consta d'un arc de mig punt decorat amb un relleu senzill que ens 

presenta tres puntes. Aquesta façana està coronada amb una construcció d'un arquets de mig punt en el qual hauria 

d'haver una campana, cosa que es pot observar en la majoria de les ermita.  

Es troba a 2 hores de distància caminant des del poble. Està situada a la partida de Las Hoyas.  

 

 

              

 

 

ERMITA DEL SALVADOR 

 

Vulgarment de Sant Blai de construcció barroca, realitzada en maçoneria. Façana presidida per un arc de mig punt i coronada 

amb una petita construcció d'un altre arc de mig punt en el qual aquesta encastada una petita campanya a la qual se 

l'anomena "campaneta". Es troba a 3 hores de distància caminant des del poble, està situada a la falda de la Vall de Palomita. 

A aquesta ermita acudien els habitants de les masies (sobretot de la zona) el dia de Sant Blai, vilatans encara se'n recorden 

d'acudir a aquesta ermita.  

 

 

ERMITA DE SANT BARTOMEU S. XVIII  

 

Ermita de Sant Bartomeu s. XVIII Edifici barroc, de maçoneria, amb tres naus cobertes amb volta de mig canó amb llunetes, 

arcs de mig punt comuniquen les naus laterals amb la central, creuer amb cúpula recolzada sobre petxines. La nau central 

acaba en un absis quadrangular.  

 

Sobre les naus laterals hi ha una galeria amb balconet que dóna a la nau central.  

 

La façana consta d'un porxo al qual s'entra per una portada amb un arc de mig punt. La nau central està coronada per una 

campana petita a la que en aquesta regió se li crida "campana"  
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ERMITA DE SANT CRISTÒFOL S.XVII-XVIII 

 

L'ermita de Sant Cristòfol, situada al marge esquerra de la carretera a Ejulve, a 1 km del nucli urbà (S.XVII-XVIII), és obra 

barroca de maçoneria vista i cadirat en els seus elements principals, amb una sola nau de tres trams, coberta la capçalera 

amb volta de canó, el tram intermedi amb volta bufada i el final de canó, té atri als peus.  

 

                 

 

 

L'Ajuntament (S.XVI-XVII) és un edifici d'arquitectura popular aragonesa, de maçoneria en general i coronat amb una 

cornisa de maó aplantillat. 

 

Consta de tres plantes que podem reconèixer per mitjà de les seves finestres, més petites en la part superior, o últim pis, i 

d'una mida més voluminós en el pis central, aquestes últimes consten d'uns portes de fusta treballada que és l'estil de 

decoració que s'ha utilitzat en aquesta zona. 

 

Com entrada a la Casa Consistorial ens trobem un arc de mig punt que hem de creuar per admirar un treball de l'escultor 

Francisco Plana, fill d'aquesta localitat, es tracta de la decoració del començament del barandao que ens dóna l'accés a les 

escales per les que s'accedeix al pis de dalt. Davant d'aquestes escales està situat l'antic calabós, a més de a una petita 

capella. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÀLISIS DE L’ESTAT ACTUAL DEL MOLÍ FARINER 

3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL  SOLAR 

 

El solar té una forma definida com es pot observar a la fitxa del cadastre i la zona marcada en vermell correspon a l'edificació 

existent. El recinte no està delimitat, està lliure d'accés. 

 

 
 

El solar disposa dels següents serveis urbanístics: 

- Connexió d'aigua directe del poble soterrada  

- Connexió elèctrica per mitjans aeris  

- Connexió d'aigües residuals per mitja d’una fossa sèptica 

 

Els usos que permet el solar són els següents: 

a) Agrícola, en les seves categories de cobert i magatzem agrícola. 

b) Allotjament rural 
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3.2. DESCRIPCIÓ INTERIOR 

 

L’edifici principal te forma rectangular de mides exteriors 21.55m x 6.50m i un annex de forma quadrada de 6.00 x 5.20m. 

La part rectangular consta de planta baixa, planta primera, planta sota coberta i coberta inclinada, mentre que la part 

annexa consta de planta baixa i coberta plana transitable que es troba a la mateixa alçada que la planta primera de l’edifici 

rectangular. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Planta baixa / Planta baixa (edifici annex) 

 

 

 

 

 

L’edifici principal amb l’annex es comuniquen a traves de la planta baixa per una petita porta. L’edifici principal te tres portes 

d’entrada, l’entrada principal situada a la façana principal on accedim a l’escala que puja fins la planta sota coberta i que 

està situada casi al mig de l’edifici, i les altres dues portes estan a la part de la façana posterior, on per una entrem a nivell 

de la planta sota coberta i per l’altre entrem al replà d’escala que va de planta primera a planta sota coberta. 

Es evident que aquestes dues portes s’han fet a posteriori ja que es poden apreciar el com s’han fet i el material utilitzat ja 

que son d’acer inoxidable que no va amb el conjunt. 

 

En quan als forjats es pot apreciar que el del sostre de planta baixa i el de planta sota coberta s’han fet fa pocs anys, així 

com la coberta inclinada, suposo que amb el propietari anterior al actual. 

 

                                                                                                                                           Planta primera 

 

Totes les plantes estan diàfanes, les úniques divisòries que trobem son les que separen l’escala de les sales. Les parets 

d’escala estan o arrebossades o enguixades o amb el maó vist, també es pot apreciar com abans hi havien altres distribucions 

perquè es veu la deconstrucció dels envans que separaven la cuina i el bany en planta primera. 

Només hi ha paviment a l’escala i replà però a la resta de l’edifici es troba a nivell de la capa de forjat.  

La fusteria exterior es de fusta, però està bastant malament i les portes interiors que hi ha son les que estan a l’escala. 

 

 

                                                                                                    Planta sota coberta / Coberta (edifici annex) 

 

EDIFICI ANNEX 
EDIFICI PRINCIPAL 

COMUNICACIÓ ENTRE 
ELS DOS EDIFICIS 

ENTRADA PRINCIPAL  

ENTRADA POSTERIOR 

ENTRADA POSTERIOR 

SALA DIAFANA  SALA DIAFANA  

ESCALA  

MAGATZEM 

SALA DIAFANA  SALA DIAFANA  

ESCALA  

MAGATZEM 

SALA DIAFANA  SALA DIAFANA  

ESCALA  

COBERTA PLANA 
TRANSITABLE 

FAÇANA PRINCIPAL 

FAÇANA POSTERIOR 
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3.3. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

 
3.3.1  Fonamentació:  

A simple vista no es pot apreciar el tipus de fonamentació però es pot deduir segons com es construïa en aquells anys, 

mitjançant rebaix de terres en  franges de 80 a 100cm d'ample, depenent del gruix dels murs de la casa i de la qualitat del 

terreny.  

Un cop obertes les rases s'omplien mitjançant maçoneria presa amb morter de calç o bé amb maçoneria de  

pedra seca.  

 

   

3.3.2 Estructura vertical:  

L'edificació que es reforma, està formada per murs de càrrega de maçoneria, amb un gruix variable comprès entre 45 i 60 

cm. Les peces de maçoneria d'aquests murs estan preses amb morter de ciment de calç. S'observa que s'han realitzat 

actuacions anteriors a aquesta reforma, aquesta informació s'obté mitjançant observació ocular i pels testimonis dels 

propietaris.  

 

S'aprecia una rehabilitació de la coberta, remuntant aproximadament 1 metre i respectant la tipologia estructural existent.  

 

Per aquest motiu, s'han utilitzat peces ceràmiques, maons, a manera de paret portant. S'observa la construcció de les 

façanes laterals, en les quals s'ha utilitzat peces ceràmiques per a la seva construcció.  

 

 

3.3.3 Estructura horitzontal:  

Tenim diversos tipus de forjats unidireccionals amb biguetes de fusta i biguetes pretesades amb llums de 5.50m i en 

ambdós casos estan encastades en els murs de maçoneria. 

   

 

Sostre planta baixa (bigues pretensades) 

-El Sostre de biguetes autoressistents amb un cantell d’entrebigat  de revoltons ceràmics, el trobem al sostre de la planta 

baixa , aquest  forjat es pràcticament nou i està format per un revoltó sense acabat interior de guix, que descansen sobre les 

biguetes que estan col·locades en un intereix d’uns 60 cm.  

 

 

 

Sostre planta primera (bigues de fusta) 

 

El Sostre de biguetes de fusta i arcs de maó ceràmic el trobem al sostre de la planta primera , es l’únic forjat antic que es 

conserva i està format per un arc de maó ceràmic, acabat interior de guix. Les seves biguetes són de fusta massissa de cant 

arrodonit amb diàmetre de 15 cm i un intereix d’uns 60cm.  

 

 

Sostre de planta sota coberta (bigues pretensades) 
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El Sostre de biguetes autoressistents amb un cantell d’entrebigat de revoltons de poliestirè el trobem al sostre de planta 

sota coberta , aquest és el més nou i està format per revoltons de poliestirè, que es recolzen sobre les biguetes que estan 

col·locades a un intereix d’uns 60 cm.  

 

 

 

Sostre magatzem (bigues pretensades) 

 

El Sostre de biguetes autoressistents amb un cantell d’entrebigat de maó ceràmic col·locat pla el trobem al sostre de la 

zona del magatzem , aquest forjat també es nou i està format per una capa de maó ceràmic col·locat pla sense acabat 

interior, que recolzen sobre les biguetes que estan col·locades en un intereix d’uns 60 cm.  

 

 

3.3.4 / Cobertes: 

La coberta inclinada 

En aquestes estructures el pendent es forma a través de la col·locació d’envanets alleugerats o sostremort recolzats sobre 

l'últim forjat horitzontal de la coberta. Sobre els envanets es recolza un encadellat que serveix com solera ja amb el 

pendent, sobre la qual es recolzen les teules. 

 

Els envanets alleugerats es construeixen separant-los a una distància de 50 cm. Es traven en forma perpendicular amb 

altres envans construïts a un metre un de l'altre per oferir solidesa al conjunt. 

 

Aquest és un tipus de coberta ventilada ja que garanteix la instal·lació dels envanets de sostremort i permet la circulació 

d'aire a través de tota la coberta actuant com a aïllant tèrmic. Es reforça l'efecte amb una capa d'aïllant tèrmic. 

En aquesta ventilació col·laboren unes peces especials de recobriment que deixen unes obertures a la teulada per airejar la 

coberta i impedir l'entrada d'aigua. 

 

 

Coberta inclinada 

 

La coberta plana transitable 

Enrajolada, sobre la respectiva capa de  pendents, aïllaments i capa de impermeabilització sobre el forjat  format per  dos 

capes de maó ceràmic col·locat pla, que recolzen sobre les biguetes que estan col·locades en un intereix d’uns 60 cm.  

 

 

Coberta plana transitable 

 

3.3.5 / Envans:  

No existeix actualment cap envà, però es pot deduir, veient l’enderroc dels mateixos que eren de maó ceràmic de 7cm pres 

amb morter de calç.  Al igual que es pot deduir que aquestes divisions interiors no estaven lligades a l'estructura de manera 

que treballaven de forma independent als murs de càrrega.  
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Les úniques divisòries que queden són les mitgeres entre l’escala i les sales que estan formades per maons de 14x29x7.5 i 

sense acabar i amb acabat de guix 

 

 

Divisòria escales planta sota coberta 

 

 

Divisòria escales planta primera 

3.3.6 / Paviments:  

Actualment el molí es troba sense cap tipus de paviment, menys a l’escala i al replà de distribució a les sales on trobem dos 

tipus de paviments diferents de gres  

 

 

Escala de planta baixa a planta primera 

 

 

Escala de planta primera a planta sota coberta 
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3.3.7 / Revestiments: 

Arrebossat de morter de calç: 

Les quatre façanes del molí tenen com revestiment exterior un esquerdejat i arrebossat de morter de calç, que tapa la 

façana de pedra que hi ha originalment. 

 

 

Façana principal  

            

                                 Façana lateral est                                                                                Façana posterior    

 

Enguixats i arrebossats: 

Tota l’escala de planta baixa a planta sota coberta es troba enguixada o arrebossada, el trasdós de les parets de façanes de 

planta primera i part de les de sota coberta es troben enguixades. 

 

 

Interior façana principal planta primera 

 

 

Divisòries escales 

 

Enrajolats: 

Hi ha zones de la planta primera enrajolades mitjançant rajoles ceràmiques esmaltades senzilles, formats 20x20 amb un 

dibuixos de color verd a les cantonades i al centre de color verd que es van lligant rajola amb rajola, on es pot deduir que 

anirien els banys i la cuina. 
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Interior façana posterior 

 

 

3.3.8  Fusteria: 

Portes exteriors: 

La porta d'accés de la façana principal és de fusta amb llinda d'arc de maó i les portes d’accés de la façana posterior que 

s’ha fet a posteriori son d’acer inoxidable. 

                     

                               Porta principal                                                                         Porta posterior         

 

Portes interiors:  

Les portes de pas interiors són cegues i de fusta massissa, esmaltades en color marró fosc., i només les trobem a planta 

primera i sota coberta. 

 

Porta entrada sales planta sota coberta 

 

Finestres i balconeres: 

A la façana principal dos de les set obertures que hi ha en planta baixa estan tapiades, suposo que les van tapiar per una 

qüestió d’estètica ja que quedaven massa juntes. La resta son de fusta amb llindar d’arc de maó. 

Les obertures en planta baixa són més amples que en planta primera i aquestes més amples que en planta sota coberta. 

En planta baixa hi ha 4 finestres i la porta d’accés, mentre que a la planta primera i sota coberta hi ha 5 balconeres per planta, 

de les quals dos pertanyen a la zona d’escala. 

 

Fusteria exterior façana principal 
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A les façanes laterals trobem dos finestres, una de  més grans dimensions, en una de les façanes i en l’altre una molt petita 

que a la vegada tanca per dintre amb una porta opaca.  

 

A la façana posterior trobem 3 finestres també de fusta de dimensions no tan grans com la de la façana lateral i protegida 

per barrots de ferro. 

 

Totes les finestres i balconeres són abatibles d'una fulla o dues amb porticons al seu interior de fusta també.  

 

 

 

3.3.9 / Serralleria:  

Els elements de serralleria existents són bàsicament reixes per a finestres  

 

Reixes per a finestres:  

Hi ha reixes amb tanca de rodons col·locats vertical i horitzontalment 

 

Baranes: 

Totes les balconeres tenen baranes formades per barrots metàl·lics verticals i passamà rectangular i al mig de cada barana 

un dibuix en forma de S del mateix material  

 

 

 

 

3.3.10 / Escales:  

El molí disposa de diferents trams d'escales segons la zona.  

L'escala que condueix de P. Baixa a P. Primera és de tres trams recte amb dos replans i de P. Primera a P. Sota coberta és 

de dos trams recte amb un replà i estan construïdes de forma tradicional, de volta catalana i formada per 21 graons amb 

una empremta de 29 a 30 cm. i una contrapetja que varia de 17 a 19 cm.  

 

 

3.3.11 / Instal·lacions:  

Fontaneria:  

El subministrament d’aigua es realitza pel terra fins a arribar a façana i disposa d’aigua fins a la planta primera del Moli. Tota 

aquesta instal·lació elèctrica és vista i està molt deteriorada 

 

Electricitat:  

El subministrament elèctric es realitza per l'aire fins a arribar a façana i disposa d'electricitat en tot el Molí. Tota aquesta 

instal·lació elèctrica és vista i està molt deteriorada. 

 

Sanejament:  

Per a la recollida d'aigües fecals, hi ha un baixant que va des de la P. Primera i recorre tota la Quadra fins a arribar a la fossa 

Sèptica.  

 

Per a la recollida d'aigües pluvials hi ha canalons pluvials 
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4. PATOLOGIES DE L’EDIFICI 

 

Antecedents 

Es rep per part del promotor l'encàrrec de la redacció de projecte de rehabilitació d'un molí fariner per fer el canvi d'ús i 

convertir-lo en apartaments rurals. Tot el conjunt té com a fi l'explotació de l'edifici com a allotjament rural. 

 

 

 

Objecte 

L'objecte del projecte és l'execució d'una rehabilitació de l'edifici. Previ a la redacció del projecte d'execució s'ha procedit a 

l'elaboració d'aquest dictamen on es recull l'estat actual de l'edifici, així com les patologies de diferent índole que l'afecten. A 

partir de les conclusions que s’extreguin d'aquest dictamen, es prendran les mesures oportunes en el projecte per tal de 

complir amb els objectius del programa. 

 

 

 

Descripció de l'edifici 

Es tracta d'un edifici unifamiliar construït l'any 1879, segons documents i testimonis locals. Està compost per tres plantes, 

planta baixa, primera i sota coberta que actualment no tenen cap ús. 

S'accedeix a través d'un vestíbul en planta baixa. Tot el conjunt esta aixecat sobre un solar de superfície 2500 m2 i amb una 

superfície construïda total de 482.61 m2. 

 

L'estructura portant està formada per murs de càrrega de maçoneria amb arestes i trobades de cadirat, presos amb morter de 

calç. Els forjats són unidireccionals, de rolls o biguetes pretesades de fusta i revoltó ceràmic corbat amb farcits de runa i 

morter de calç, i es recolzen sobre els murs o sobre jàsseres de fusta. Es troben també alguns suports puntuals de maó 

ceràmic o cadirat. 

 

La coberta inclinada presenta el mateix sistema que els forjats i també es troba una coberta plana transitable amb accés des 

de el jardí i l’escala que va de la carretera a l’edifici. 

 

Façanes revocades amb morter, envans interiors de maó ceràmic revestits de guix. Restes d’enrajolats on es suposa que hi 

havia les cuines i els banys. Fusteria exterior en fusta. El paviment el forma la mateixa capa de farcits del sostre, excepte. 

L'edifici compta amb instal·lacions de fontaneria, electricitat, i telecomunicacions (RTV aèria i telefonia terrestre). 

 

 

 

Identificació de les lesions 

Per a la identificació de les lesions s'ha seguit un ordre descendent, començant per la planta sotacoberta i acabant a la planta 

baixa. S'aniran descrivint segons l'ordre en què van ser observades. 
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PATOLOGIA 1  

Descripció de la lesió: Humitat de 

Ubicació: Totes les parets que estan a la façana nord de planta baixa

Data d'aparició: Desconegut Periodicitat: La lesió no és periòdica. Gravetat: Lleu.

Relació amb altres lesions: no té.

 

                     Planta baixa paret façana nord                                        Planta baixa paret façana nord

Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita

Descripció de la lesió: Humitat de capil·laritat. 

Ubicació: Totes les parets que estan a la façana nord de planta baixa 

Data d'aparició: Desconegut Periodicitat: La lesió no és periòdica. Gravetat: Lleu. 

Relació amb altres lesions: no té. 

Planta primera 

 

            

Planta baixa paret façana nord                                        Planta baixa paret façana nord
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Planta baixa paret façana nord                                        Planta baixa paret façana nord 

 

CAUSA : a la planta baixa s'aprecia la humitat en tota la paret nord, aquesta va

puja fins dos i mig per totes les parets en contacte amb el terreny.

La humitat de capil·laritat es deu a

molècules

 

 PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

que desallotja l'aigua amb un tractament químic.

metre per sota. 

Planta baixa paret façana nord

Paret façana nord (annex edifici)

: a la planta baixa s'aprecia la humitat en tota la paret nord, aquesta va

puja fins dos i mig per totes les parets en contacte amb el terreny.

La humitat de capil·laritat es deu a l’ascens de l'aigua a través dels porus del material a causa de la tensió superficial de les 

molècules d'aigua. 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ : Evacuació de les humitats al mur amb electroosmosis, i simultàniament colmatan

que desallotja l'aigua amb un tractament químic. També per evitar que torni es farà l

per sota.  

 

Planta baixa paret façana nord 

 

 

 

Paret façana nord (annex edifici) 

: a la planta baixa s'aprecia la humitat en tota la paret nord, aquesta va des de la trobada de les parets amb el terra i 

puja fins dos i mig per totes les parets en contacte amb el terreny. 

ascens de l'aigua a través dels porus del material a causa de la tensió superficial de les 

: Evacuació de les humitats al mur amb electroosmosis, i simultàniament colmatant

També per evitar que torni es farà l’impermeabilització de la façana a mig 
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des de la trobada de les parets amb el terra i 

ascens de l'aigua a través dels porus del material a causa de la tensió superficial de les 

t els espais 

’impermeabilització de la façana a mig 
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PATOLOGIA 2  

Descripció de la lesió: Humitat de filtració en paret de façana.

Ubicació: Façana est, planta pis primera.

Data d'aparició: Desconegut 

Gravetat: Lleu inicialment, pot arribar a ser greu si no es prenen mesures.

Relació amb altres lesions: pot afavorir la putrefacció de les bigues de fusta del sostre inferior, fins i tot proporciona un clima 

favorable per a l'aparició d'atacs abiòtics (fongs). Humitats de condensació en el cas que l'estada arribés a ser més estanca

 

Descripció de la lesió: Humitat de filtració en paret de façana. 

Ubicació: Façana est, planta pis primera. 

Gravetat: Lleu inicialment, pot arribar a ser greu si no es prenen mesures. 

lesions: pot afavorir la putrefacció de les bigues de fusta del sostre inferior, fins i tot proporciona un clima 

favorable per a l'aparició d'atacs abiòtics (fongs). Humitats de condensació en el cas que l'estada arribés a ser més estanca

Planta primera 

 

 

 

Planta primera paret escala façana nord 

     

lesions: pot afavorir la putrefacció de les bigues de fusta del sostre inferior, fins i tot proporciona un clima 

favorable per a l'aparició d'atacs abiòtics (fongs). Humitats de condensació en el cas que l'estada arribés a ser més estanca. 

 

 

              Planta primera paret façana nord                                                             Planta primera paret façana nord

 

CAUSA:  Apareixen humitats en la façana 

pràcticament en la totalitat de les parets. 

fàcilment a la cara interior, el guix és el material 

d'un material higroscòpic (absorbeix la humitat de l'ambient).

 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

aquelles zones que estiguin escasses de morter se’ls aplicarà morter hidròfug per evitar filtracions entre pedra i pedra, i p

últim s’aplicarà dos capes de pintura impermeabilitzant per exteriors incolora per evitar les filtracions al interi

farem el mateix però en algunes zones 
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Planta primera paret façana nord                                                             Planta primera paret façana nord

 

Apareixen humitats en la façana nord de la planta primera

pràcticament en la totalitat de les parets. L'aigua que entra en contacte amb la cara exterior de la façana, és absorbida i passa 

fàcilment a la cara interior, el guix és el material menys apropiat per servir d'aglomerant en ambients exteriors, ja que es tracta 

d'un material higroscòpic (absorbeix la humitat de l'ambient). 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ : Sanejament de la façana tant per l’interior com per l’exterior. Al exterior es traurà l’a

aquelles zones que estiguin escasses de morter se’ls aplicarà morter hidròfug per evitar filtracions entre pedra i pedra, i p

últim s’aplicarà dos capes de pintura impermeabilitzant per exteriors incolora per evitar les filtracions al interi

farem el mateix però en algunes zones és l’acabat serà amb plaques de pladur
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Planta primera paret façana nord                                                             Planta primera paret façana nord 

primera, aquestes humitats apareixen cada vegada que plou, 

'aigua que entra en contacte amb la cara exterior de la façana, és absorbida i passa 

menys apropiat per servir d'aglomerant en ambients exteriors, ja que es tracta 

per l’interior com per l’exterior. Al exterior es traurà l’arrebossat, i 

aquelles zones que estiguin escasses de morter se’ls aplicarà morter hidròfug per evitar filtracions entre pedra i pedra, i p

últim s’aplicarà dos capes de pintura impermeabilitzant per exteriors incolora per evitar les filtracions al interior. Al interior 

s l’acabat serà amb plaques de pladur 
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, aquestes humitats apareixen cada vegada que plou, 

'aigua que entra en contacte amb la cara exterior de la façana, és absorbida i passa 

menys apropiat per servir d'aglomerant en ambients exteriors, ja que es tracta 

rrebossat, i 

aquelles zones que estiguin escasses de morter se’ls aplicarà morter hidròfug per evitar filtracions entre pedra i pedra, i per 

or. Al interior 
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PATOLOGIA 3  

Descripció de la lesió: Fenedures i exfoliacions en bigues de fusta

Ubicació: Sostre 3 (coberta). Data d'aparició: Desconegut Periodicitat:

Relació amb altres lesions: no té.
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Descripció de la lesió: Fenedures i exfoliacions en bigues de fusta 

Ubicació: Sostre 3 (coberta). Data d'aparició: Desconegut Periodicitat: La lesió no és periòdica. Gravetat: Lleu.

Relació amb altres lesions: no té. 

Sostre de planta primera 

Bigues sostre de planta primera 

Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita (Teruel) 

La lesió no és periòdica. Gravetat: Lleu. 

 

 

 

 

 

 

CAUSA : S'observen petites esquerdes en les bigues de fusta dels forjats. El subministrament i col·locació de la fusta amb un 

percentatge d'humitat elevat, posteriorment s'assequen 

en disminui

 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

motiu la secció de l'element segueix tenint una aptitud de servei adequada a l'esforç r

 

Bigues sostre de planta primera

Bigues sostre d

: S'observen petites esquerdes en les bigues de fusta dels forjats. El subministrament i col·locació de la fusta amb un 

percentatge d'humitat elevat, posteriorment s'assequen i apareixen aquestes clivelles o esquerdes, que són totalment normals 

en disminuir el volum de la fusta quan perden la humitat. 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ : Cap, les clivelles o esquerdes s'observen en plans no horitzontals de les biguetes, i per aquest 

motiu la secció de l'element segueix tenint una aptitud de servei adequada a l'esforç r

 

Bigues sostre de planta primera 

 

Bigues sostre de planta primera 

: S'observen petites esquerdes en les bigues de fusta dels forjats. El subministrament i col·locació de la fusta amb un 

apareixen aquestes clivelles o esquerdes, que són totalment normals 

: Cap, les clivelles o esquerdes s'observen en plans no horitzontals de les biguetes, i per aquest 

motiu la secció de l'element segueix tenint una aptitud de servei adequada a l'esforç rasant. 
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: S'observen petites esquerdes en les bigues de fusta dels forjats. El subministrament i col·locació de la fusta amb un 

apareixen aquestes clivelles o esquerdes, que són totalment normals 

: Cap, les clivelles o esquerdes s'observen en plans no horitzontals de les biguetes, i per aquest 
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PATOLOGIA 4  

Descripció de la lesió: Esquerdes en el forjat, en el sentit de les biguetes. 

Ubicació: Forjat sostre planta baixa. Data d'aparició: Desconegut Periodicitat: La lesió no és periòdica. 

Gravetat: Lleu ja que el sostre no presenta una fletxa excessiva, però si no se soluciona podria portar amb si una lesió greu 

o molt greu. 

Relació amb altres lesions: no té. 

 

Planta sotacoberta 

 

 

  

Planta sota coberta 

 

 

Planta sotacoberta 

 

 

CAUSA : S'observen esquerdes a la cara superior del forjat sostre planta baixa, es tracta d'esquerdes longitudinals, en el sentit 

de la biguetes. No es transmeten a la cara inferior del mateix 

Causes: La causa més probable és una retracció del morter utilitzat per anivellar la cara superior del forjat, el qual s'ha estès 

sobre una capa de farcits anisotròpics, més fina en la part central del entrebigat. 

 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ : Formació de xapa de compressió, aquest procés consta de les següents fases. En primer lloc, 

es col·locaran uns connectors d'acer galvanitzat clavats a les biguetes de fusta, que col·laboraran amb el formigó de la xapa 

de compressió. En segon lloc es col·locarà una armadura de repartiment de malla electrosoldada, per al posterior formigonat 

del conjunt amb un gruix de 7 cm. 
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PATOLOGIA 5  

Descripció de la lesió: Pèrdua de secció dels elements de fusta per podriment deguda a la humitat 

Ubicació: Tots els forjats. Data d'aparició: Desconegut Periodicitat: La lesió no és periòdica. Gravetat: greu. 

Relació amb altres lesions: no té. 

 

Sostre de planta primera 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

CAUSA : A primera vista, en els diferents elements de fusta que componen els forjats (Cara inferior), l’acumulació d'humitat de 

condensació i de capil·laritat especialment en les zones de encastament de les biguetes, amb variacions higromètriques 

acusades periòdiques. 

 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ : Substitució dels elements afectats per nous rotllos de fusta, per tal de resistir les noves 

sol·licitacions de càrrega. 
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PATOLOGIA 6  

Descripció de la lesió: Podriment de la fusteria exterior  

Ubicació: Totes les finestres i balconeres de l’edifici 

Data d'aparició: Desconegut  

Periodicitat: La lesió no és periòdica. Gravetat: Lleu. 

Relació amb altres lesions: no té. 

 

 

Planta primera 

 

 

Planta baixa 

 

 

 

 

   

Balconeres planta primera 

                 

                          Finestra en planta baixa                                                                             Porta entrada 

 

CAUSA : S'observa envelliment i podriment de la fusteria exterior. L’acumulació d'aigua, la falta de manteniment i la brutícia es 

va acumulant amb el pas del temps, l'aigua no desguassa amb facilitat i s'estanca, el quan afavoreix la proliferació de 

microorganismes que deriven en vida vegetal i fongs. 

  

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ:  Substitució de tota la fusteria exterior, cal un pla de manteniment per impedir que es repeteixi 

la lesió. 
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PATOLOGIA 7 

Descripció de la lesió: Trencament del paviment exterior 

Ubicació: Coberta plana transitable de l’edifici annex 

Data d'aparició: Desconegut Periodicitat: La lesió no és periòdica. Gravetat: Lleu que pot passar a greu 

Relació amb altres lesions: si  té. Hi ha filtracions per l’interior de l’edifici 

 

Planta primera / Coberta edifici annex 

 

 

 

 

Coberta edifici annex 

 

 

 

 

CAUSA : S'observa el trencament i creixement de vida vegetal en el paviment de la coberta plana transitable de l’edifici annex. 

S’ha posat un paviment no idoni per l’exterior, és a dir no ha suportat els canvis de temperatura i per això s’ha anat trencant i 

facilitant l’acumulació d'aigua i  la brutícia amb el pas del temps, l'aigua no desguassa amb facilitat i s'estanca, el quan 

afavoreix la proliferació de microorganismes que deriven en vida vegetal i fongs, a part de  provocar les filtracions a l’interior 

de l’edifici. 

  

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ:   Arrencar paviment fins arribar a nivell de formigó i paviment nou per exteriors sobre les 

corresponents capes de anivellació, aïllament, impermeabilització i capa de regulació existents, cal un pla de manteniment per 

impedir que es repeteixi la lesió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita (Teruel) 
      
30

PATOLOGIA 8 

Descripció de la lesió: Filtracions d’aigua degut a la mal execució del paviment de la terrassa 

Ubicació: Sostre edifici annex 

Data d'aparició: Desconegut Periodicitat: La lesió no és periòdica. Gravetat: Lleu que pot passar a greu 

Relació amb altres lesions: no  té.  

 

Sostre edifici annex 

 

 

 

 

Coberta edifici annex 

 

 

CAUSA : S'observa la filtració d’aigua al sostre de l’edifici annex degut a la mala execució de l’acabat de la coberta plana 

transitable. 

  

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ:   Solucionant la coberta com s’explica a la patologia 7, s’arreglarà el tema de filtracions al 

sostre de l’edifici annex 

 

 

 

Directrius de manteniment 

Un cop dut a terme el projecte de rehabilitació es recomana seguir un pla de manteniment de l'edifici creat en base a les 

necessitats del nostre edifici per evitar l'aparició de nous processos patològics. En les intervencions realitzades s'ha actuat no 

només sobre la lesió que s'observa, sinó també sobre la causa que les produeixen. 

 

 

 

 

Valoració econòmica 

La valoració econòmica d'aquest dictamen passarà a formar part del projecte de rehabilitació de l'edifici objecte d'aquest 

dictamen. 
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5. PROPOSTA DE REFORMA I CANVI D'ÚS 

5.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

El projecte de reforma es basa en el canvi d'ús del Molí a allotjament rural.  

 

És realitzat un estudi, analitzant les diverses possibilitats de distribució, tenint en compte circulacions, zonificació, pas 

d’instal·lacions, orientació, etc ... per arribar a la distribució que més s'aproximi a l'ideal.  

 

Per això s'ha tingut en compte el compliment del Decret 183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic. 

Segons el decret el canvi d'ús proposat compleix les característiques de Masia de la modalitat d'allotjament rural, com es 

podrà comprovar en l'apartat 5.4. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE.  

 

A més de la pròpia adequació de l'edificació, es planteja la reforma de l'accés al Molí i la seva urbanització, la creació d'una 

zona d'aparcament, l'ordenació de l'exterior, la inclusió d'una piscina. 

 

El Molí no es troba en servei, porta deshabitat molts anys. Aquest nou ús obliga a l'adaptació d'alguns espais existents, la 

creació de nous espais. Tot per aconseguir el millor grau d'adaptació als nous requisits que el nou ús exigirà.  

 

Com a principal criteri es pretén conservar l'exterior de l'edifici com a bé cultural del municipi, evitant al màxim la modificació 

d'obertures, formes i materials. La zona exterior s'ha acomodat a les noves exigències intentant minimitzar l’impacte 

mediambiental.  

 

El projecte s’ha adaptat al compliment del SUA-9-Accessibilitat. Incorporant així un ascensor que segons normativa es 

obligatori posar, tan per alçades de l’edifici com per metres útils. 

 

 

5.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE  

 

L'accés al Molí es realitzarà per l'actual camí, que prové directe de la carretera, fins arribar a l'entrada del Molí on a mà 

esquerra ens quedarà la zona d'aparcament, situada al Est del Molí. Tota la zona aparcament anirà correctament pavimentada 

i senyalitzada.  

 

Tota la zona exterior, també es reformarà mitjançant la reconstrucció de la pèrgola, instal·lació de baranes en tots els miradors 

per evitar caigudes, enllumenat, mobiliari urbà, es pavimentaran algunes zones i es realitzaran unes escales exteriors que 

seran de continuació de les existents per poder arribar a peu d’entrada del Molí. S'eliminarà tot els matolls i esbarzers, una 

canal d’aigües prefabricada que recondueix l’aigua  per poder adequar la reconducció de manera natural i integrada al 

paisatge i es conservaran les espècies i la vegetació autòctona.  

 

La piscina com a principal zona d'esbarjo es situarà davant la façana principal i prop del riu així com la zona de barbacoa, 

considerant la millor situació, ja que tenim el Sud i així es podrà gaudir del sol durant tot el dia.  

L'armari de màquines de la piscina, la zona de magatzem d'hamaques, aniran a la zona de magatzem de l’edifici.  

A la zona de la piscina aniran unes dutxes.  
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La resta d’esplanada que quedarà es destinarà a la barbacoa i a una zona d'esbarjo per a nens, amb la seva corresponent 

il·luminació i mobiliari urbà així com a la resta de parcel·la que envolta el Molí. 

 

A la zona de la terrassa plana transitable a part de canviar el paviment i posar-lo de pedra per intentar integrar la zona a la 

naturalesa de l’espai, es posarà una pèrgola de bigues de fusta iguals al les de la nova coberta que es posarà. 

 

 

En quan a l’edifici:  

Es conservarà en major part la seva disposició arquitectònica exterior, no es modificaran les obertures existents de façana 

principal, però si es tapiaran les dos obertures laterals per obrir noves obertures amb la mateixa estètica de l’existent. 

 

La coberta es canviarà tal i com són la resta de cobertes de la zona amb el voladís de bigues de fusta i teula àrab envellida, 

ja que l’antic propietari del Molí no va complir la normativa a l’hora de fer la coberta nova. 

La coberta plana transitable també es canviarà ja que el paviment que ha posat s’ha trencat ja que no era l’adequat, i es 

posarà un paviment de pedra plana per exteriors. 

 

La fusteria es modificaran totes a causa del seu mal estat, i els revestiments seran un lligam amb l’exterior. 

 

Quant a la disposició interior, es proposa una nova a distribució ja que actualment l’edifici no té cap distribució per poder 

adaptar l'espai al nou ús i a les exigències que requereix la nova activitat.  

 

El Molí consta de P. Baixa,  P. Primera i Planta Sota coberta.  

L’Entrada al allotjament rural està situada al mig de l’edifici, on entren  trobem al davant amb l’escala d’accés a la resta de 

plantes i l’ascensor, i a mà dreta i esquerra amb els diferents apartaments, o en total quedaran dos apartaments per planta 

d’un dormitori menys en planta baixa on tindrem a mà esquerra un apartament de dos dormitoris i a mà dreta la zona 

d’esbarjo comunitària per tots els apartaments comunes de l'allotjament rural, com la sala d'estar i la sala de jocs, 

lavabo...... 

 

Les zones reservades o privades, com cambra de escombraries, neteja, armari de comptadors i resta d’instal·lacions 

estaran a la zona de magatzem de l’edifici, el qual tindrà accés per l’exterior i independent de l’accés als apartaments. 

 

El següent volum queda dividit en dos plantes: a planta baixa trobem la cambra de fontaneria i comptadors amb 

l’acumulador central i la cambra de jardineria i piscina, a planta primera trobem la cambra d’instal·lacions elèctriques, de 

telecomunicacions i la zona de neteja d’apartaments  

 

Entrant a planta baixa trobem el distribuïdor amb l’escala d’accés als diferents pisos, l’ascensor adaptat, l’accés a un 

apartament i frontalment a l’apartament l’accés a la zona d’esbarjo.  

Mitjançant les escales situades a planta baixa s'accedeix a la planta primera i planta sota coberta, on trobem dos 

apartaments per planta que són simètrics quedant la zona comú al mig. 

  

Totes els apartaments disposaran segons Decret 69/1977 BOA Número 64  

Instal·lacions i serveis:  

- Aigua corrent potable  

- Electricitat  

- Elements calefactors que permetin un mínim de confort.  

- Comptaran amb una cambra de bany amb aigua calenta i freda i estarà equipat amb inodor amb tancament hidràulic, 

lavabo, dutxa, mirall per a la neteja personal i presa de corrent en lloc adequat per a la seva utilització.  

- Servei telefònic per al conjunt  

- Roba de llit i bany adequada.  

 

La superfície mínima serà de deu metres quadrats per a les habitacions dobles i disposaran d’il·luminació i ventilació àmplia i 

directa a l'exterior o patis no coberts.  

 

Comptarà amb mobiliari i equipament adequat i suficient, que haurà de trobar en perfecte estat d'ús i conservació.  

 

Estaran dotades de l'aïllament necessari per preservar dels sorolls i impedir el pas de la llum a voluntat del client.  

 

Haurà de comptar amb un saló menjador i cuina dotat amb el mobiliari i equipament necessari en perfecte estat d'ús i 

conservació.  

 

Intervenció de Rehabilitació: Treballs Previs:  

Apuntalament de les bigues de les zones més afectades per evitar possibles accidents d'ensorraments. S'apuntalaran 

primerament el forjat per la zona on es col·locarà ascensor. 

 

A més es procedirà a buidar i retirar els elements de conservació de la propietat.  

 

Desmuntatges i Demolicions:  

Es desmuntarà tota la fusteria existent, tant portes d'accés al molí, com portes de pas i finestres. Es demolirà part dels envans 

interiors per permetre realitzar la nova distribució interior dels espais i facilitar la col·locació del ascensor. Si s'observa algun 

forjat cedit no es demoliran els envans sense apuntalar prèviament.  

 

S’arrencaran les rajoles dels paraments verticals de P. Primera. A més es repicarà el revestiment de guix i pintura en totes les 

parets interiors de càrrega, deixant les parets amb la pedra natural. També s’arrencarà el paviment existent de l’escala. 

  

Estructura:  

El sostre nou del magatzem (annex edifici) es realitzarà amb el mateix sistema constructiu que estan realitzats els altres, amb 

biguetes autoressistents amb un cantell d’entrebigar  d’arcs de maó ceràmic el trobem al sostre de la planta baixa, aquest 

forjat és pràcticament nou i està format per un doble arc de maó ceràmic sense acabat interior de guix, que descansen sobre 

les biguetes que estan col·locades en un intereix d’uns 70 cm. 

 

Coberta:  

A la coberta inclinada es treuran totes les teules per posar unes noves d’un material més adient per l’entorn. Ja que es treuen 

les teules el voladís es posaran biguetes de fusta vistes i el cantell anirà revestit amb fusta entre bigues i el frontal. Detall 

constructiu plànol nº38. 

 

Particions Interiors:  

Totes les particions interiors es realitzaran mitjançant perfileria metàl·lica i plafons de cartró-guix.  
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Instal·lacions:  

Totes les instal·lacions partiran des de la cambra de comptadors ja que al estar situat en una de les construccions annexes, 

garanteix un bon sistema acústic.  

 

Tant la instal·lació de fontaneria com de sanejament es connectaran a la xarxa general. Per això serà necessari obrir una 

rasa al llarg de tot el camí d'accés a Montoro de Mezquita.  

 

Les dues instal·lacions s'han previst que circuli encastada per els envans i pels extradossats realitzats en les parets de 

maçoneria. A la zona comú passaran pel fals sostre. 

 

La instal·lació elèctrica, preveu un quadre general situat a l’annex de l’edifici i des d'aquí sortiran les diferents línies que 

alimentaran als diferents circuits.  

 

Aquestes línies aniran encastades pels envans o mitjançant tubs entre el trasdossat de cartró-guix i els murs de maçoneria. 

A la zona comú passaran pel fals sostre. 

 

La instal·lació d'evacuació de fums i ventilació, preveu un conducte vertical per a cada cuina que arriba fins coberta. I a 

més, es disposaran shunts de sortida de gasos tant en cuines com en banys que no disposen sortida a l'exterior fins 

coberta.  

 

Fusteria Interior i Exterior :  

Tant les portes d'accés com les interiors i les finestres es substituiran ja que estan en molt mal estat.  

 

Les portes de pas interiors es realitzaran amb el sistema KRONA, amb una carcassa especial per cartró-guix de mides per 

portes de 90cm i portes 120, on aquestes portes serà de vidre laminat glaçat model HERON de KRONA  

 

Tan la porta d’entrada principal, com les finestres i balconeres seran de fusta tractada per exteriors. (Fusta tropical Sapelly), 

els vidres de les finestres i balconeres aportaran aïllament tèrmic i acústic. 

 

Revestiment Exterior:  

Com es conserven totes les façanes es realitzaran treballs de neteja i reparacions d'alguns punts. De planta baixa fins a 

4.50m en totes les façanes es deixarà la pedra en el seu estat actual però tractada i del 4.50m fins a dalt es realitzarà un 

nou arrebossat de morter de calç i acabat de pintura en color groguenc. 

  

Acabats Interiors:  

Els paraments verticals tant de banys com cuines es revocaran mitjançant ciment Portland per rebre:  

en banys un enrajolat amb rajola ceràmica acabat de gresite, i les cuines un aplacat de silestone. La resta de zones serà 

enguixada a bona vista, amb acabat pintat.  

 

Els paviments interiors són  dos: paviment de fusta sintètica roure blanc amb la làmina marcada per tots els apartaments 

menys al bany que anirà un gres porcelànic color marró fosc, el mateix que es posarà a la zona comú i l’escala  

 

Es disposarà de fals sostre en tot l’edifici. 

 

5.3. QUADRE DE SUPERFÍCIES 
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5.4. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE  
 

ÀMBIT GENERAL 

− Llei d'Ordenació de l'Edificació (Llei 38/1999)  

− Codi Tècnic de l'Edificació: 

Segons la part II del Codi Tècnic, Capítol 1 Disposicions Generals, article 2.3 diu: 

Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es realitzin en edificis 

existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i, si s'escau, en el grau de 

protecció que puguin tenir els edificis afectats. La possible incompatibilitat d'adequació s'ha de justificar en el projecte, i, si 

s'escau, compensar amb mesures alternatives que siguin tècnicament i econòmicament viables. L'article 2.6 diu que en tot 

cas s'ha de comprovar el compliment de les exigències bàsiques del CTE quan pretengui canviar l'ús característic en 

edificis existents, encara que ells no impliquin necessàriament la realització d'obres. 

És per això que s'ha considerat la CTE i les seves Documents Bàsics com a aplicació del projecte, però he de dir que cada 

DB té el seu àmbit d'aplicació, per tant no tots han estat considerats en el projecte 

 

− Normes per a la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació  

− Normes sobre el llibre d'Ordres i assistències en obres d'edificació  

− Llibre d'Ordres i visites 

− Certificat final de direcció d'obres 

 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT  

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT  

 

Funcionalitat: 

Normativa en funció de l'ús: Habitatge segons ordenances municipals  

 

Accessibilitat: 

− Llei d'integració social dels minusvàlids Llei 13/82 BOE 30/04/82 

− CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  

− Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques, de Transports i de la Comunicació. 

Llei 3 / 1997, de 7 d'abril. Diputació General d'Aragó. BOA 18/04/97.  

− Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques, de Transports i de la Comunicació. 

Reglament.  Decret 19/1999, de 9 de febrer, del Govern d'Aragó. BOA 15/MAR/99.  

− Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques, de Transports i de la Comunicació. 

Modificació. Decret 108/2000, de 29 de maig, del Govern d'Aragó 

 

No tots els DB són d'obligat compliment.: 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

DB-SE Resistència Estructural: 

DB-SE Seguretat Estructural: Obligat compliment 
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DB-SE-A Seguretat Estructural Acer: Obligat compliment. 

DB-SE-AE Accions Edificació: Obligat compliment. 

DB-SE-C Fonaments: Obligat compliment. 

DB-SE-F Seguretat Estructural Fàbrica: Queda exclosa els murs que confien l'estabilitat exclusivament al seu gruix o a la 

seva vinculació a altres murs perpendiculars. 

 

DB-SI Seguretat en cas d'incendi: 

És d'obligat compliment, però en el cas dels establiments de turisme rural, es va elaborar el següent document per a facilitar 

el seu compliment: 

DT-10 Document TINSCI DT 3, de març del 2007: Taula d'Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis 

Segons aquest document, s'ha de instal·lar: 

• Extintors d'incendi en cada planta, situats en zones comunes de pas. 

• Detecció automàtica d'incendis cobrint tot l'establiment i alarma interior. 

• Il il·luminació d'emergència en els recorreguts comuns d'evacuació: escales i sortida a l'exterior. 

• Instruccions d'actuació en cas d'emergència, ja que es tracta d'un establiment d'ús públic. 

 

DB-SU Seguretat d'Utilització: 

SU-1 Seguretat davant el risc de caigudes: Obligat compliment 

SU-2 Seguretat enfront del risc d'impacte o atrapament: Obligat compliment 

SU-3 Seguretat enfront el risc d'immobilització en recintes: Obligat compliment 

SU-4 Seguretat enfront del risc causat per il il·luminació inadequada: Obligat compliment 

SU-5 Seguretat enfront del risc causat per situacions d'alta ocupació: NO és d'Obligat compliment ja que és obligatori 

només per a centres amb més de 3.000 espectadors. 

SU-6 Seguretat enfront del risc d'ofegament: NO és d'Obligat compliment ja que queden exclosos els habitatges 

unifamiliars. 

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment: NO és d'Obligat compliment ja que queden exclosos els 

habitatges unifamiliars. 

SU-8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp: Obligat compliment 

 

REQUISIT BÀSIC DE HABITABILITAT 

 

DB-HS Salubritat: 

HS-1 Protecció enfront la humitat: Obligat compliment. 

HS-2 Recollida i evacuació de residus: NO és d'aplicació ja que NO és obra nova. 

HS-3 Qualitat de l'aire interior: Obligat compliment. 

HS-4 Subministrament d'aigua: Obligat compliment. 

HS-5 Evacuació d'aigües: Obligat compliment. 

 

DB-HE Estalvi d'Energia: 

HE-1 Limitació de Demanda Energètica: NO és d'aplicació ja que el projecte NO consta de 1.000m2 útils. 

HE-2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques: NO és d'aplicació ja que el projecte NO consta de 1.000m2 útils. 

HE-3 Eficiència energètica de les inst. d'il luminació: NO és d'aplicació ja que NO consta de 1.000m2 útils. 

HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària: Obligat compliment. És per això que la Masoveria s'ha dotat de 

plaques solars per a la producció i acumulació d'aigua calenta sanitària. 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica: NO és d'aplicació ja que no consta de 100 places. 

DB-HR Protecció enfront al soroll: 

HR- Protecció enfront al soroll 

 

 

NORMATIVA ESPECIFICA TURISME RURAL D’ARAGÓ 

 

Normativa Bàsica 

− Reial Decret 2804/1983, d'1 de setembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma 

d'Aragó en matèria de turisme. (B.O.E. núm. 270, 11 de novembre de 1983). 

− Llei 6 / 2003 del Turisme d'Aragó 

− Llei 3 / 2010, de 7 de juny, per la qual es modifica parcialment la Llei 6 / 2003, de 27 de febrer del Turisme d'Aragó 

Decret 247/2008, de 23 de desembre, del Govern d'Aragó, d'adaptació de diversos procediments administratius 

competència del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. 

− DECRET 193/1994, de 20 de setembre, de la Diputació General d'Aragó, sobre règim de preus, reserves i serveis 

complementaris en establiments d'allotjament turístic. 

 

Allotjaments Turístics 

− Ordre Ministerial de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics. (B.O.E. núm.252, 20 

d'octubre de 1979). 

− Ordre Ministerial de 31 de març de 1980, per la qual es modifica l'Ordre de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció 

d'incendis en establiments turístics. (B.O.E. núm.87, 10 d'abril de 1980). 

− Decret 2481/1974, de 9 d'agost, sobre ordenació de centres d'iniciatives turístiques. (B.O.E. núm.217, 10 de Setembre de 

1974). 

− Decret 102/1991, de 20 de maig, de la Diputació General d'Aragó, sobre acreditació del compliment de les normes contra 

incendis en establiments d'allotjament turístic. 

− Decret 153/1990, de 11 de desembre, de la Diputació General d'Aragó, pel qual s'aprova el Reglament en el qual 

s'estableixen les normes de construcció i instal·lació per a la classificació dels establiments hotelers. 

− Decret 69/1997, de 27 de maig, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el Reglament sobre ordenació i regulació dels 

allotjaments turístics anomenats Habitatges de Turisme Rural. 
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5.5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

5.5.1   PRESSUPOST I AMIDAMENTS 
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

01.01        m² ENDERROC DE TEULES DE LA COBERTA                                

Arrencada de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, col ·
locada amb morter a menys de 20 m d'alçada, en coberta inclinada amb un
pendent mig del 30%, amb mitjans manuals. Fins i tot p / p de neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

GENERAL
COBERTA INCLINADA
Total 1 210,00 210,00

210,00 8,87 1.862,70

01.02        m² ENDERROC DE PAVIMENTS CERÀMICS                                  

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques,
i picat del material d'unió sense incloure la demolició de la base suport,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus.
Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor.

GENERAL
EDIFICI
p1 zona escales 1 6,15 6,15
psc zona escales 1 6,15 6,15

12,30 7,36 90,53

01.03        m² ENDERROC DE REVESTIMENT DE GUIX                                 

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m
d'alçada, amb mitjans manuals, eliminant totalment sense deteriorar la su-
perfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior re-
vestiment. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

GENERAL
EDIFICI
pb zona escales 1 16,20 3,30 53,46
p1 zona escales 1 16,20 2,60 42,12
p1 sala 3 1 48,35 2,60 125,71
p1 sala 4 1 38,75 2,60 100,75
psc zona escales 1 16,20 2,60 42,12

364,16 7,25 2.640,16

01.04        m² ENDERROC D'ENRAJOLAT                                            

Demolició d'enrajolat de rajola i picat de la capa base de morter, amb mit-
jans manuals, eliminant totalment sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot
p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor.

GENERAL
EDIFICI
p1 sala 3 1 5,00 2,60 13,00
p1 sala 4 1 5,00 2,60 13,00

26,00 7,60 197,60

01.05        ut  DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE CARPINTERIA                           

Aixecat de fusteria vidre de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3
m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta. Fins i tot p / p de desmuntatge de
marcs, fulles envidrades i accessoris; neteja, aplec, retirada i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor.

GENERAL
EDIFICI
Porta d'entrada 1 1,00

Finestres pb 5 5,00
Finestres p1 3 3,00
Balconeres p1 5 5,00
Finestres psc 1 1,00
Portes psc 2 2,00
Balconeres p1 5 5,00

22,00 6,97 153,34

01.06        m² OBERTURA DE FORAT EN MUR DE MAÇONERIA                           

Obertura de forat en mur de maçoneria sense afectar l'estructura ordinària a
una cara vista de pedra arenisca, en sec, amb mitjans manuals. Fins i tot p /
p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor.

GENERAL
EDIFICI
Finestres pb 3 0,60 0,80 1,44
Finestres p1 3 0,60 0,80 1,44
Finestres psc 3 0,60 0,80 1,44
EDIFICI ANNEX
Porta 1 1,30 2,10 2,73

7,05 93,57 659,67

01.07        m² OBERTURA DE FORAT EN FORJAT                                     

Obertura de forat en forjat unidereccional per posterior col·locació d'ascen-
sor. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

GENERAL
EDIFICI
forjat sostre pb 1 2,65 2,65
forjat sostre p1 1 2,65 2,65
forjat sostre psc 1 2,65 2,65

7,95 65,80 523,11

01.08        m² OBERTURA DE PARETS I ENVANS                                     

Obertura de partició interior de fàbrica vista, formada per maó perforat de 14
cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p / p de desmuntatge previ de les fu-
lles de fusteria i retirada de marcs, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

GENERAL
EDIFICI
pb mitgeres 2 2,05 2,55 10,46
p1 mitgeres 1 2,05 2,10 4,31
p1 mitgeres 1 1,00 2,10 2,10
psc mitgeres 1 2,05 2,10 4,31
psc mitgeres 1 1,00 2,10 2,10

23,28 6,16 143,40

01.09        m³ CÀRREGA Y TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR AUTORITZA T            

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i / o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal · lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada,
descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor, i cost de l'abocament.

GENERAL
RUNES
Previsió, total 5 5,00

5,00 261,00 1.305,00
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TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS ................................................................................. 7.575,51
CAPITOL 02 ACONDICICIONAMENT DEL TERRENT                                   

02.01        m² NETEJA+ESBROSSAMENT+TRANSP. ABOCADOR                            

Neteja i esbrossament del terreny amb excavació de 25 cm. de terra vegetal,
càrrega sobre camió i transport a un abocador autoritzat. S'inclou el paga-
ment de taxes.

GENERAL
NETEJA+ESBROSSAMENT
total solar 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00 4,21 4.210,00

02.02        m³ EXC. CELOBERT + TRANSP. ABOCADOR                                

Excavació mecànica de terres a celobert per forat de la piscina i posterior
col·locació de piscina prefabricada. S'inclou la càrrega sobre camió i el
transport de les terres a un abocador autoritzat, així com el pagament de ta-
xes. Els talls seran en tal·lus. Amidament sobre perfils teòrics d'excavació.

GENERAL
EXC. CELOBERT
Excavacio piscina 1 57,70 1,80 103,86

103,86 7,70 799,72

02.03        m³ EXC. RASES I POUS + TRANSP. ABOCADOR                            

Excavació mecànica de rases i pous de fonaments, en tot tipus de terrenys
per pas d'instal·lacions. S'inclou la càrrega sobre camió i el transport de les
terres a un abocador autoritzat, així com el pagament de taxes.

GENERAL
RASES I POUS
Rases instal·lacions 1 50,00 0,40 20,00
Pou per recollida d'aigues 2 5,00 2,00 20,00

40,00 15,03 601,20

02.04        m³ BASE GRAVES LLOSA DE FONAMENTACIÓ                               

Previsió, subministre, estesa i piconat de graves (en el cas necessari), per
la millora de les zones deficients de la base de la llosa de fonamentació, en
tongades de fins a 25 cm. de gruix com a màxim.

GENERAL
Llosa fossar ascensor 1 1,80 0,05 0,09

0,09 30,05 2,70

02.05        PA FORMACIÓ PLATAFORMES TREBALL + RAMPES + ADEQUACIONS
TERRENY     

Previsió per la formació de plataformes de treball, rampes provisionals i
adequacions del terreny, per les diferents màquines, en fase de moviments
de terres, fonaments i estructures.

GENERAL
GENERAL
total 1 1,00

1,00 6.500,00 6.500,00

TOTAL CAPITOL 02 ACONDICICIONAMENT DEL TERRENT ........................................... 12.113,62
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CAPITOL 03 FONAMENTS                                                       

03.12        ut  FOSSAR ASCENSOR                                                 

Formació de fossar d'ascensor, amb llosa base i murs perimetrals de formi-
gó armat, encofrats per revestir a dues cares. S'inclou la p.p. de juntes, en-
cofrats laterals finals de formigonat i matavius. Segons plànol detall.

GENERAL
ASCENSOR
Total 1 1,00

1,00 216,02 216,02

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS ................................................................................. 216,02

CAPITOL 04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT                                     

04.01        m² LLOSA ESCALA EXTERIOR JARDI                                     

Llosa massissa vista amb graonat, per la formació de lloses d'escales exte-
rior amb formigó HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i àrid de 12 mm. com a
màxim, armada amb acer B-500 S i encofrada per quedar vista amb taulells
fenòlics. S'inclou la p.p. de cantells amb acabat vist, cercols, reforços, espe-
res i separadors. Segons plànol detall. (gruix promig comptant graonat 25
cm.)

GENERAL
ESCALA
Tram 1 1 4,55 1,00 4,55
Tram 2 1 5,50 1,00 5,50
Tram 3 1 2,75 1,00 2,75

12,80 99,16 1.269,25

04.02        m² LLOSA ESCALA INTERIOR EDIFICI ANNEX                             

Llosa massissa vista amb graonat, per la formació de lloses d'escales inte-
riors, amb formigó HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i àrid de 12 mm. com
a màxim, armada amb acer B-500 S i encofrada per quedar vista amb tau-
lells fenòlics. S'inclou la p.p. de cantells amb acabat vist, cercols, reforços,
esperes i separadors. Segons plànol detall. (gruix promig comptant graonat
25 cm.)

GENERAL
ESCALA EDIFICI ANNEX
Tram 1 1 5,80 1,00 5,80

5,80 163,99 951,14

04.03        m² LLOSA ASCENSOR 20 CM                                            

Llosa massissa de tancament superior de caixa ascensor en planta cober-
ta, d'un cantell total de 20 cm., amb formigó HA-25/B/12/IIa, de consistència
tova i àrid de 12 mm. com a màxim, armada amb acer B-500 S i encofrada.
S'inclou la p.p. de formació de forats de ventilació, jàsseres planes, cercols,
reforços, separadors i la col.locació de juntes perimetrals de porex. Segons
plànol detall.

GENERAL
ASCENSOR
Total 1 3,70 3,70

3,70 75,60 279,72

04.04        m² FORJADO UNIDIRECCIONAL                                          

Formació d'estructura de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot amb un volum total de formigó en forjat i bigues de
0,116 m³ / m²; acer B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de bi-
guetes i cèrcols i bigues amb una quantia total 11 kg / m²; forjat unidireccio-
nal, horitzontal, de cantell 22 = 18 +4 cm; encofrat i desencofrat continu amb
puntals, sotaponts metàl · lics i superfície encofrant de fusta tractada reforça-
da amb varetes i perfils; bigueta pretensada T-18; revoltó ceràmic, 60x25x18
cm, inclús p / p de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix,
amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20
de Ø 5 mm, acer B 500 T; bigues planes; alçada lliure de planta de fins a 3
m. Fins i tot p / p de cèrcols perimetrals de planta.

GENERAL
EDIFICI ANNEX
forjat sostre pb 1 19,00 19,00

19,00 63,98 1.215,62

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT ............................................. 3.715,73
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CAPITOL 05 ESTRUCTURA D'ACER                                               

05.01        kg  PILARS HEB 100                                                  

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça com-
posta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

GENERAL
FORAT ASCENSOR
HEB 100 4 3,45 13,80
HEB 100 8 2,85 22,80

36,60 1,64 60,02

05.02        kg  BIGUES IPN 180                                                  

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'o-
bra amb soldadura

GENERAL
FORAT ASCENSOR
IPN180 3 1,60 21,90 105,12

105,12 1,74 182,91

TOTAL CAPITOL 05 ESTRUCTURA D'ACER ................................................................... 242,93

CAPITOL 06 PALETERIA                                                       

06010        m³ PARET MAÓ PERFORAT GERO 15 CM.                                  

Paret de 15 a 30 cm. de gruix, amb peces de maó perforat 10x14x29 cm., per
la formació de parets de tancament, divisories, baranes, etc., aferrades amb
morter de ciment portland. S'inclou la p.p. de dintells, peces especials i la
col.locació de premarcs.

GENERAL
ZONES COMUNS
pb mitgera ascensor/apartament 1 5,50 0,15 3,30 2,72
pb mitgeres parets ascensor 2 1,60 0,15 3,30 1,58
p1 mitgera ascensor/apartament 1 5,50 0,15 2,60 2,15
p1 mitgeres parets ascensor 2 1,60 0,15 2,60 1,25
psc mitgera
ascensor/apartament

1 5,50 0,15 2,60 2,15

psc mitgeres parets ascensor 2 1,60 0,15 2,60 1,25

11,10 200,21 2.222,33

06020        m³ PARET MAÓ PERFORAT GERO 15 CM PER XEMENEIES                     

Paret de 15 a 30 cm. de gruix, amb peces de maó perforat 10x14x29 cm., per
la formació de parets de xemeneies exteriors, aferrades amb morter de ci-
ment portland. S'inclou la p.p. de peces especials.

GENERAL
COBERTA
pc xemeneia, total 2 0,85 0,15 1,50 0,38
pc xemeneia, total 2 0,75 0,15 1,50 0,34
pc xemeneia, total 1 0,70 0,15 1,50 0,16

0,88 224,01 197,13

11010        ut  REIXA FORMIGÓ SAS DE 60X60 CM.                                  

Previsió subministre i col.locació de reixa de formigó prefabricat tipus SAS,
de 60x60 cm., de ventilació.

GENERAL
ASCENSOR
Total 1 1,00

1,00 73,36 73,36

11020        ut  FORMACIÓ MOLLES BASES ASCENSOR                                  

Previsió formació de bases per molles del fosar del ascensor.

GENERAL
ASCENSOR
Total 1 1,00

1,00 310,22 310,22

11030        ut  ARQUETA PRESA TERRA                                             

Previsió formació d'arqueta de presa terra, amb peces de maó perforat "ge-
ro", acabada arrebossada amb morter de ciment portland. S'inclou la tapa
superior de fundició, registrable.

GENERAL
ARQUETA
previsió, total 1 1,00

1,00 152,00 152,00

11050        ut  FORMACIÓ BASE PLAT DUTXA                                        

Previsió per la formació de la base d'un plat de dutxa i acabats laterals.

GENERAL
PLAT DUTXA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
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p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 86,58 432,90

11060        ut  ARQUETA INSTAL.LACIONS                                          

Previsió de formació d'arqueta d'instal.lacions registrable, amb peces de
maó perforat "gero", acabada arrebossada amb morter de ciment portland.
S'inclou la tapa superior de fundició, registrable.

GENERAL
ARQUETA INSTAL.
previsió, total 1 1,00

1,00 151,00 151,00

TOTAL CAPITOL 06 PALETERIA ................................................................................... 3.538,94

CAPITOL 07 PEDRERIA I MARBRES                                              

07.01        m² NETEJA MUR DE MAÇONERIA                                         

Neteja de tota les façanes per la part exterior per deixar la pedra vista a tot el
perimetre i fins una alçada de 4.50m

GENERAL
FAÇANES
Façana principal 1 21,55 4,50 96,98
Façana posterior 1 15,55 4,50 69,98
Façanes laterals 2 6,50 4,50 58,50

225,46 10,15 2.288,42

07.02        ut  REPARACIÓ DE LLOSA DE BALCONS                                   

Reparació de cantell de llosana de pedra amb repicat de la superfície dete-
riorada, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació de pro-
ducte consolidant de silicat d'etil, col·locació de claus, i xarxa de filferro de
llautó, acabat amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components,
reproducció de motllura perimetral original amb hidrofugat de parament

GENERAL
BALCONS
Total 5 5,00

5,00 120,00 600,00

TOTAL CAPITOL 07 PEDRERIA I MARBRES .................................................................. 2.888,42
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CAPITOL 08 COBERTES                                                        

08.01        m² CAPA MORTER NIVELLANT AÏLLANT                                   

Formació de capa de morter nivellant de 3 cm. de gruix, per la nivellació de
l'aïllament de poliuretà projectat de la coberta, i de capa de preparació per la
posterior col.locació de la teula.

GENERAL
MORTER AÏLLANT
pc total 1 60,20 0,70 42,14

42,14 7,69 324,06

08.02        m² POLIURETÀ PROJECTAT COBERTA                                     

Subministre i col.locació d'aïllament de cobertes, a base d'escuma de poliu-
retà projectat de 3 cm. de gruix promig, densitat 35 Kg/m3.

GENERAL
POLIURETA PROJECTAT
pc total 1 60,20 0,70 42,14

42,14 4,75 200,17

08.03        m² COBERTA DE TEULA CERAMICA                                       

Formació de coberta, a base de teula àrab color envellit col.locada se-
mi-amorterada. S'inclou la p.p. de peces especials i entregues.

GENERAL
POLIURETA PROJECTAT
pc total 1 190,00 190,00

190,00 46,65 8.863,50

08.04        ml  CARENER COBERTA TEULA                                           

Subministre i col.locació de carener de planta coberta, de teula ceràmica a
decidir per la direcció facultativa semi-amorterada. S'inclou la p.p. de peces
especials i remats.

GENERAL
COBERTA
pc total 1 31,20 31,20

31,20 11,41 355,99

08.05        ml  CANAL EXTERIOR RECOLLIDA AIGÜES                                 

Subministre i col.locació de canal exterior penjada, per la recollida de les ai-
gües pluvials, de pvc d'un desenvolupament màxim de fins a 650 mm. S'in-
clou la p.p. de peces especials, peces d'ancoratge, segellats i connexions a
baixants interiors. Segons plànol detall. (Previsió)

GENERAL
COBERTA
pc total 1 60,20 60,20

60,20 12,50 752,50

TOTAL CAPITOL 08 COBERTES .................................................................................... 10.496,22

CAPITOL 09 AÏLLAMENTS                                                      

09.01        m² IMPERMEABILITZACIÓ + AÏLL. COBERTA GRAVA                        

Impermeabilització de planta coberta acabada amb grava, a base de forma-
ció de pendents amb morter alleugerit, làmina Esterdan-40 PR., capa de
morter de protecció, una placa  d'aïllament Danopren de 50 mm. de gruix i
làmina geotextil.  Amidament en planta sense incloure mimbells. (Acabat
grava valorat a part)

EDIFICI ANNEX
IMPERMEABI. COBERTA
pc coberta, total 1 29,65 29,65

29,65 40,20 1.191,93

09.02        ml  IMPER. MIMBELL COBERTA GRAVA                                    

Formació de mimbells perimetrals de cobertes acabades amb grava,  mit-
jançant làmina autoprotegida acabada amb pisarra. S'inclou la formació de
les mitjacanyes.

GENERAL
MIMBELL COBERTA
pc coberta, total 1 16,10 16,10
pc f inal coberta, total 1 5,70 5,70

21,80 17,00 370,60

09.03        m² GRAVES PATIS I COBERTA                                          

Subministre i estesa de grava neta per coberta de l'Edifici Annex, amb un
gruix total de 5 cm.

EDIFICI ANNEX
GRAVES COBERTA
pc coberta, total 1 29,65 29,65

29,65 5,90 174,94

09.04        m² IMPERM. PAVIMENTS LÀMINA POLIETILÈ                              

Subministre i col.locació de làmina de polietilè galga 400 col.locada en pavi-
ments de soterrani.

GENERAL
IMPERMEAB. PAV. PLANTA
BAIXA
paviment baixa 1 114,00 114,00

114,00 1,55 176,70

09.05        m² IMPERM. TRASDÓS MURS, DANODREN                                  

Subministre i col.locació de làmina Danodren 500, col.locada no adherida
en tradossats de murs. S'inclou la p.p. de peces especials i entregues. Se-
gons especificacions del fabricant.

GENERAL
EDIFICI APARTAMENTS
pb mur paret nord 1 20,00 3,30 66,00
EDIFICI ANNEX
pb a p1, murs 1 19,30 5,20 100,36

166,36 8,15 1.355,83

09.06        ml  IMPERM. LLOSA/MUR FLEXIBLE MITJACANYA, KATORCE                  

Impermeabilització de mitjacanya triangular de 5 x 5 cm. aproximadament,
de la base entre el mur perimetral i la llosa de fonamentació, a base d'un re-
picat i sanejat amb aigua a alta pressió, i aplicació de morter Katorce Super,
morter de reparació impermeable armat amb fibres Katorce Rmax i acabat
amb una capa de reforç d'aproximadament 2 mm. de morter elàstic Katorce
lastic armada amb malla de fibra de propilè Katorce Netflex. Segons especi-
ficacions de l'industrial.
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GENERAL
EDIFICI APARTAMENTS
pb mur paret nord 1 20,00 3,30 66,00
EDIFICI ANNEX
pb a p1, murs 1 19,30 19,30

85,30 11,45 976,69

09.07        ut  IMPERM. FOSAR ASCENSOR KATORCE                                  

Impermeabilizació dels murets i base del fossar d'un  ascensor, a base d'u-
na neteja prèvia dels paraments, formació de mitjcanyes verticals i horitzon-
tals de les arestes i impermeabilització final amb morter Katorce Super. Se-
gons especificacions de l'industrial.

GENERAL
FOSSAR ASCENSOR
p-1 fossar ascensor 1 1,00

1,00 455,00 455,00

09.08        m² LÀMINA AÏLLAMENT ACÚSTIC (IMPACTE)                              

Subministre i col.locació de làmina d'aïllament acústic i contra impactes de
polietilè, Rocfort R400 de 3 mm. de gruix, col.locada en paviments interiors
del aparatments

APARTAMENTS
AÏLLAMENT ACUSTIC
pb-1 apart. B, total 1 44,10 44,10
p1-1 apart. A, total 1 44,00 44,00
p1-2 apart. B, total 1 44,10 44,10
psc-1 apart. A, total 1 44,00 44,00
psc-2 apart. B, total 1 44,10 44,10

220,30 2,35 517,71

09.09        ut  AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANTS                                   

Subministre i col.locació de manta de llana mineral  per revestir baixants d'e-
vacuació. (Valoració per unitat d'habitatge)

APARTAMENTS
MUNTANTS
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 60,00 300,00

TOTAL CAPITOL 09 AÏLLAMENTS ................................................................................ 5.519,40

CAPITOL 10 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS                                      

10.01        m² REVESTIMENT MONOCAPA PARETS EXTERIORS                           

Revestiment exterior de façanes, amb monocapa estucat a la calç de color
grogenc de textura rugosa. S'inclou el repàs previ de preparació, amb morter
de ciment portland i la p.p. d'angles i arestes.

GENERAL
FAÇANES
Façana principal 1 21,55 4,50 96,98
Façana posterior 1 15,55 4,50 69,98
Façanes laterals 2 6,50 4,50 58,50

225,46 26,00 5.861,96

10.02        m² ARREBOSSAT PARETS INTERIORS ARM. COMPTADORS                     

Arrebossat mestrejat de parets de cambres d'instal.lacions, amb morter de
ciment portland. S'inclou la formació d'arestes i angles.

GENERAL
EDIFICI
pb a psc pas instal. 3 1,30 3,00 11,70
pb zona màquina ascensor 1 1,75 3,15 5,51
EDIFI ANNEX
pb cambra ACS 1 10,20 2,55 26,01
pb distribuidor i zona jardineria 1 12,75 2,55 32,51
p1 distribuidor i escala 7,65 2,55
p1 cambra instal. elèctrica 1 3,65 2,55 9,31
p1 cambra instal. telecos 1 3,65 2,55 9,31

94,35 10,87 1.025,58

10.04        m² TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PROTECCIÓ                             

Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

GENERAL
FAÇANES
Façana principal 1 21,55 9,00 193,95
Façana posterior 1 15,55 9,00 139,95
Façanes laterals 2 6,50 9,00 117,00

450,90 6,06 2.732,45

10.05        m² REVESTIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL                                 

Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, de 1250 cm2, com
a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

APARTAMENTS
PEDRA ARTIFICIAL
pb-1 apart. B, paret menjador i
dormitori

1 6,45 3,25 20,96

p1-1 apart. A, paret menjador i
dormitori

1 6,45 2,70 17,42

p1-2 apart. B, paret menjador i
dormitori

1 6,45 2,70 17,42

psc-1 apart. A, paret menjador i
dormitori

1 6,45 2,70 17,42

psc-2 apart. B, paret menjador i
dormitori

1 6,45 2,70 17,42

ZONES COMUNS
pb zona esbarjo 1 10,00 3,25 32,50
pb vestíbuls, escales i ascensor 2 5,50 3,25 35,75

158,89 39,57 6.287,28

TOTAL CAPITOL 10 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS ................................................. 15.907,27
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CAPITOL 11 ENGUIXATS I PLADUR                                              

11.01        m² ENVÀ PLADUR 15/46/15                                            

Envà de plaques de cartró-guix tipus Pladur 76/400 (46) (15+46+15) per dis-
tribucions interiors dels habitatges, format per una perfileria interior de xapa
d'acer galvanitzada autoportant amb canals de 48 mm., muntants de 46 mm.
col.locats cada 40 cm. entre eixos i una placa N normal de cartró-guix de 15
mm. de gruix a cada costat. S'inclou la p.p. de peces especials, col.locació
de premarcs, juntes estanques, cargols, pastes, l'encintat de juntes i ares-
tes, i els ancoratges amb el terra i el sostre. Tot llest per pintar. Segons plà-
nol detall i especificacions del fabricant. (Gruix total 76 mm.)

APARTAMENTS
ENVÀ PLADUR
pb-1 apart. B, total 2 5,50 3,25 35,75
p1-1 apart. A, total 2 5,50 2,70 29,70
p1-2 apart. B, total 2 5,50 2,70 29,70
psc-1 apart. A, total 2 5,50 2,70 29,70
psc-2 apart. B, total 2 5,50 2,70 29,70

154,55 23,00 3.554,65

11.02        m² TRASDOSSAT PLADUR 15/46 FAÇANES, MITGERES I DISTRIB UCIONS      

Trasdossat autoportant de plaques de cartró-guix tipus Pladur, 61/400 (46)
(15+46) per façanes, mitgeres i distribucions, format per una perfileria inte-
rior de xapa d'acer galvanitzada autoportant amb canals de 48 mm., mun-
tants de 46 mm. col.locats cada 40 cm. entre eixos i una placa N normal de
cartró-guix de 15 mm. a un costat. S'inclou la p.p. de peces especials, juntes
estanques, cargols, pastes, l'encintat de juntes i arestes, i els ancoratges
amb el terra i el sostre. Tot llest per pintar. Segons plànol detall i especifica-
cions del fabricant. (Gruix total 61 mm.)

APARTAMENTS
TRASDOS FAÇANES
pb, total 2 52,10 3,25 338,65
p1, total 2 52,10 2,70 281,34
psc, total 2 52,10 2,70 281,34

901,33 17,00 15.322,61

11.03        m² TRASDOSSAT PLADUR 15/46 CONDUCTES I PILARS                      

Trasdossat autoportant de plaques de cartró-guix tipus Pladur, 61/400 (46)
(15+46) pel cobriment de pilars, conductes de ventilació i caixons de bai-
xants, format per una perfileria interior de xapa d'acer galvanitzada autopor-
tant amb canals de 48 mm., muntants de 46 mm. col.locats cada 40 cm. en-
tre eixos i una placa N normal de cartró-guix de 15 mm. a un costat. S'inclou
la p.p. de peces especials, juntes estanques, cargols, pastes, l'encintat de
juntes i arestes, i els ancoratges amb el terra i el sostre. Tot llest per pintar.
Segons plànol detall i especificacions del fabricant. (Gruix total 61 mm.)

APARTAMENTS
TRASDOS CONDUCTES
pb-1 apart. B, total 1 0,60 0,25 3,25 0,49
p1-1 apart. A, total 2 0,60 0,25 2,70 0,81
p1-2 apart. B, total 1 0,60 0,25 2,70 0,41
psc-1 apart. A, total 2 0,60 0,25 2,70 0,81
psc-2 apart. B, total 1 0,60 0,25 2,70 0,41
ZONA ESBARJO
pb zona esbarjo 1 0,30 0,30 3,25 0,29

3,22 25,00 80,50

11.04        ut  ENMARCAT REIXES VENT. SHUNT PER PLADUR                          

Formació de tots els enmarcats de les obertures de ventilació de shunts, per
la posterior col.locació de les reixes d'alumini, d'un habitatge.

APARTAMENTS

ENMARCAT DE REIXES
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 60,00 300,00

11.05        m² SUPLEMENT PLACA HIDROFUGA                                       

Suplement per la col.locació d'una placa Pladur WR hidròfuga, en banys. (va-
lor del preu unitari = diferencial de preu / m2. entre placa tipus N i placa tipus
WR)

APARTAMENTS
PLACA HIDRÓFUGA
pb-1 apart. B, bany 1 5,00 3,30 16,50
p1-1 apart. A, bany 1 5,00 2,60 13,00
p1-2 apart. B, bany 1 5,00 2,60 13,00
psc-1 apart. A, bany 1 5,00 2,60 13,00
psc-2 apart. B, bany 1 5,00 2,60 13,00
ZONA ESBARJO
pb lavabos 1 10,90 3,30 35,97

104,47 1,40 146,26

11.06        m² FALS SOSTRE PLADUR                                              

Fals sostre de vestíbuls escales, de plaques de cartrò-guix tipus Pladur,
TC/47/400 N-13, format per una estructura de perfils de xapa d'acer galvanit-
zat en forma de "U" de 47 mm. de guix, amb una separació entre eixos de
400 mm., penjats del forjat amb suports especials i espàrrecs roscats, i
acabat amb una placa Pladur tipus N de 13 mm. de gruix. S'inclou la p.p.
d'ancoratges, perfils angulars, cargols, peces especials, cintes i pastes per
juntes i arestes, etc. Totalment acabat i llest per pintar. Segons plànol detall i
especificacions del fabricant.

APARTAMENTS
FALS SOSTRES
pb-1 apart. B, rebedor 1 1,90 1,90
pb-1 apart. B, cuina 1 6,30 6,30
pb-1 apart. B, menjador estar 1 16,80 16,80
pb-1 apart. B, distribuidor 1 2,45 2,45
pb-1 apart. B, dormitori 1 11,05 11,05
pb-1 apart. B, bany 1 3,60 3,60
p1-1 apart. A, rebedor 1 1,90 1,90
p1-1 apart. A, cuina 1 6,30 6,30
p1-1 apart. A, safareig 1 1,90 1,90
p1-1 apart. A, menjador estar 1 16,80 16,80
p1-1 apart. A, distribuidor 1 2,45 2,45
p1-1 apart. A, dormitori 1 11,05 11,05
p1-1 apart. A, bany 1 3,60 3,60
p1-2 apart. B, rebedor 1 1,90 1,90
p1-2 apart. B, cuina 1 6,30 6,30
p1-2 apart. B, menjador estar 1 16,80 16,80
p1-2 apart. B, distribuidor 1 2,45 2,45
p1-2 apart. B, dormitori 1 11,05 11,05
p1-2 apart. B, bany 1 3,60 3,60
psc-1 apart. A, cuina 1 6,30 6,30
psc-1 apart. A, safareig 1 1,90 1,90
psc-1 apart. A, menjador estar 1 16,80 16,80
psc-1 apart. A, distribuidor 1 2,45 2,45
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psc-1 apart. A, dormitori 1 11,05 11,05
psc-1 apart. A, bany 1 3,60 3,60
psc-2 apart. B, rebedor 1 1,90 1,90
psc-2 apart. B, cuina 1 6,30 6,30
psc-2 apart. B, menjador estar 1 16,80 16,80
psc-2 apart. B, distribuidor 1 2,45 2,45
psc-2 apart. B, dormitori 1 11,05 11,05
psc-2 apart. B, bany 1 3,60 3,60
ZONES COMUNS
PINTURA SOSTRES
pb zona esbarjo 1 32,95 32,95
pb vestíbuls, escales i ascensor 1 3,60 3,60
p1 vestíbuls, escales i ascensor 1 3,60 3,60
psc vestíbuls, escales i
ascensor

1 10,40 10,40

EDIFICI ANNEX
pb cambra AF i ACS 1 10,20 10,20
pb distribuidor 1 4,20 4,20
pb a p1 escala 1 9,65 9,65
pb zona jardineria 1 4,50 4,50
p1 distribuidor 1 3,00 3,00
p1 cambra de neteja 1 7,25 7,25
p1 cambra telecomunicacions 1 3,65 3,65
p1 cambra electricitat 1 3,65 3,65

309,05 20,00 6.181,00

11.07        ut  ESTRUCTURA ANCORATGE ARMARIS CUINA I SANITARIS                  

Suplement pel reforç de l'estructura d'un envà tipus pladur, per l'ancoratge
d'armaris de cuina alts i sanitaris. (valorat per unitat d'habitatge totalment
acabat)

APARTAMENTS
ANCORATGE ARMARIS
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 96,00 480,00

TOTAL CAPITOL 11 ENGUIXATS I PLADUR .................................................................. 26.065,02

CAPITOL 12 PAVIMENTS I ENRAJOLATS                                          

12.01        m² CAPA MORTER PAVIMENTS INTERIOR                                  

Formació de capa de morter d'anivellació per la col.locació de paviments
dels apartaments zones comunitaries i edifici annex. Segons planols de de-
tall.

APARTAMENTS
CAPA MORTER
pb-1 apart. B, total 1 44,10 44,10
p1-1 apart. A, total 1 44,00 44,00
p1-2 apart. B, total 1 44,10 44,10
psc-1 apart. A, total 1 44,00 44,00
psc-2 apart. B, total 1 44,10 44,10
ZONES COMUNS
pb zona esbarjo 1 32,95 32,95
pb vestíbuls, escales i ascensor 1 3,60 3,60
p1 vestíbuls, escales i ascensor 1 3,60 3,60
psc vestíbuls, escales i
ascensor

1 10,40 10,40

EDIFICI ANNEX
pb cambra AF i ACS 1 10,20 10,20
pb distribuidor 1 4,20 4,20
pb zona jardineria 1 4,50 4,50
p1 distribuidor 1 3,00 3,00
p1 cambra de neteja 1 7,25 7,25
p1 cambra telecomunicacions 1 3,65 3,65
p1 cambra electricitat 1 3,65 3,65

307,30 10,80 3.318,84

12.02        m² PAVIMENT INTERIOR VESTÍBULS GRES PORCEL·LÁNIC                   

Subministre i col.locació de paviment interior de vestíbuls de l'edificis, amb
peces de gres porcel·lànic Oxi-de Noir · BP, de format quadrat, aferrat amb
morter especial Fermafix o similar. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i
la neteja. (mides peça 31.6X31.6 cm.).

ZONES COMUNS
PAVIMENTS
pb zona esbarjo 1 32,95 32,95
pb lavabo 1 9,10 9,10
pb vestíbuls, escales i ascensor 1 20,00 20,00
p1 vestíbuls, escales i ascensor 1 10,40 10,40
psc vestíbuls, escales i
ascensor

1 10,40 10,40

EDIFICI ANNEX
p1 distribuidor 1 3,00 3,00
p1 cambra de neteja 1 7,25 7,25
p1 cambra telecomunicacions 1 3,65 3,65
p1 cambra electricitat 1 3,65 3,65

100,40 43,98 4.415,59

12.03        m² PAVIMENT APARTAMENTS GRES PORCEL.LANIC                          

Subministre i col.locació de paviment interior dels apartaments, amb peces
de gres porcel·lànic Oxi-de Noir · BP, de format quadrat, aferrat amb morter
especial Fermafix o similar. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i la ne-
teja. (mides peça 31.6X31.6 cm.).

APARTAMENTS
PAVIMENT GRES
pb-1 apart. B, cuina i bany 1 9,90 9,90
p1-1 apart. A, cuina i bany 1 11,80 11,80
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p1-2 apart. B, cuina i bany 1 9,90 9,90
psc-1 apart. A, cuina i bany 1 11,80 11,80
psc-2 apart. B, cuina i bany 1 9,90 9,90

53,30 43,98 2.344,13

12.04        m² PAVIMENT APARTAMENTS DE PARQUET                                 

Paviment de parquet de fusta de Roure envernissat gris clar, amb juntes
marcades, formades per llistons encolats de 1,38x15,6x0.8 cm, amb siste-
ma de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució.

APARTAMENTS
PAVIMENT PARQUET
pb-1 apart. B, reb. menj. dormi 1 34,10 34,10
p1-1 apart. A, reb. menj. dormi 1 32,30 32,30
p1-2 apart. B, reb. menj. dormi 1 34,10 34,10
psc-1 apart. A, reb. menj. dormi 1 32,30 32,30
psc-2 apart. B, reb. menj. dormi 1 34,10 34,10

166,90 34,87 5.819,80

12.05        m² PAVIMENT BALCONS GRES PORCEL.LANIC                              

Suministrament i col·locació de paviment exterior gres porcel.lànic, color a
triar per l'arquitecte, amb peces estandard de 20x20 cm. La col.locació es re-
alitzarà amb morter bastard, sobre capa de sorra de 3 cm. de gruix. S'inclou
la p.p. de peces especials i mermes, així com el rejuntat final i la neteja del
mateix.

APARTAMENTS
PAVIMENTS
p1-1 apart. A, balcons 2 1,30 2,60
p1-1 apart. B, balcons 2 1,30 2,60

5,20 43,98 228,70

12.06        m² PAVIMENT ASCENSOR PEDRA CALCÀREA                                

Paviment interior de la cabina de l'ascensor, amb peces de pedra calcàrea
polida i abrillantada, format per 4 peces de 20 mm. de gruix, aferrades amb
morter de ciment cola. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment.

ZONES COMUNS
PAV. ASCENSORS
ascensor 1 1,40 1,20 1,68

1,68 195,20 327,94

12.07        ml  SÓCOL ZONES COMUNS GRES PORCEL·LÀNIC                            

Subministre i col.locació de sòcol per vestíbuls interiors comunitaris, amb
peces de pedra calcàrea, polides i abrillantades, aferrades amb ciment es-
pecial Fermafix o similar, sobre parets de guix laminat. S'inclou el replanteig
i rejuntat de les peces amb pasta de ciment. (mides peça 7x2 cm.) (Passos
portes descomptats)

ZONES COMUNS
SÒCOL
pb zona esbarjo 1 28,75 28,75
pb vestíbuls, escales i ascensor 1 13,60 13,60
p1 vestíbuls, escales i ascensor 1 6,90 6,90
psc vestíbuls, escales i
ascensor

1 6,90 6,90

EDIFICI ANNEX
p1 distribuidor 1 2,70 2,70
p1 cambra de neteja 1 11,40 11,40
p1 cambra telecomunicacions 1 8,00 8,00
p1 cambra electricitat 1 8,00 8,00

86,25 12,05 1.039,31

12.08        ml  SÓCOL APARTAMENTS GRES PORCEL·LANIC                             

Col.locació de sòcol habitatges, de gres porcel.lànic Borriol Gris , amb pe-
ces de 7x44 cm., aferrat amb ciment especial Fermafix o similar, sobre pa-
rets de guix laminat. S'inclou el replanteig i rejuntat de les peces amb pasta
de ciment.
NOTA: Inclou cuines (zona no armaris). (Passos portes descomptats)
(Material de revestiment valorat en la partida 34050)

APARTAMENTS
SÒCOL
pb-1 apart. B, cuina i bany 1 9,40 9,40
p1-1 apart. A, cuina i bany 1 13,50 13,50
p1-2 apart. B, cuina i bany 1 9,40 9,40
psc-1 apart. A, cuina i bany 1 13,50 13,50
psc-2 apart. B, cuina i bany 1 9,40 9,40

55,20 4,65 256,68

12.09        ml  SÓCOL APARTAMENTS FUSTA                                         

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols

APARTAMENTS
SÒCOL
pb-1 apart. B, reb. menj. dormi 1 29,85 29,85
p1-1 apart. A, reb. menj. dormi 1 29,85 29,85
p1-2 apart. B, reb. menj. dormi 1 29,85 29,85
psc-1 apart. A, reb. menj. dormi 1 29,85 29,85
psc-2 apart. B, reb. menj. dormi 1 29,85 29,85

149,25 5,80 865,65

12.10        ml  MARXAPEU ZONES COMUNS GRES PORCEL·LÀNIC                         

Subministre i col.locació marxapeu de pas portes zones comunitaries amb
peces tallades a mida, de 15 cm d'amplada i 2 cm. de gruix, de pedra calcà-
rea, polides i abrillantades, col.locades sobre base de sorra de 3 cm. de
gruix i rejuntades amb pasta de ciment.

ZONES COMUNS
MARXAPEU
pb porta entrada apart. 1 0,90 0,90
p1-1 porta entrada apart. 1 0,90 0,90
p1-2 porta entrada apart. 1 0,90 0,90
psc-1 porta entrada apart. 1 0,90 0,90
psc-2 porta entrada apart. 1 0,90 0,90
pb a p1 ascensor 1 1,50 1,50
p1 faç principal, vestíbul 1 1,30 1,30
psc faç. principal, vestíbul 1 1,00 1,00

8,30 42,54 353,08

12.11        ml  MARXAPEU APARTAMENTS GRES PORCEL.LANIC                          

Suministrament i col.locació de marxapeu de peces de gres porcel.lànic
OXI·DE NOIR, per parets de 50 cm. de gruix. S'inclou la p.p. de peces espe-
cials.

APARTAMENTS
MARXAPEU
p1-1 apart. A, faç principal 1 2,60 2,60
p1-2 apart. B, faç principal 1 2,60 2,60
psc-1 apart. A, faç principal 1 2,00 2,00
psc-2 apart. B, faç principal 1 2,00 2,00

9,20 18,98 174,62
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12.12        m² ENRAJOLAT BANY A                                                

Col.locació d'enrajolat de bany suite amb peces de gres porcel·lànic Oxi-de
Creme BP, de format rectangular, col.locat horitzontal amb pretall pel mitg,
aferrat amb morter especial Fermafix o similar, sobre parets de gruix lami-
nat. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides peça
20X31.6 cm.).

APARTAMENTS
ENRAJOLATS BANYS
pb-1 apart. B, total 1 5,75 3,25 18,69
p1-1 apart. A, total 1 5,75 2,70 15,53
p1-2 apart. B, total 1 5,75 2,70 15,53
psc-1 apart. A, total 1 5,75 2,70 15,53
psc-2 apart. B, total 1 5,75 2,70 15,53

80,81 43,40 3.507,15

12.13        m² ENRAJOLAT BANY B                                                

Col.locació d'enrajolat de bany suite amb peces de gres porcel·lànic Oxi-de
Poli Noir · BP, de format rectangular, col.locat horitzontal amb pretall pel mitg,
aferrat amb morter especial Fermafix o similar, sobre parets de gruix lami-
nat. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides peça
20X31.6 cm.).

APARTAMENTS
ENRAJOLATS BANYS B
pb-1 apart. B, total 1 1,75 3,25 5,69
p1-1 apart. A, total 1 1,75 2,70 4,73
p1-2 apart. B, total 1 1,75 2,70 4,73
psc-1 apart. A, total 1 1,75 2,70 4,73
psc-2 apart. B, total 1 1,75 2,70 4,73

24,61 43,40 1.068,07

12.14        m² ENRAJOLAT BANY 3 (LAVABO)                                       

Subministrament i col.locació d'enrajolat de lavabos de la zona comú amb
peces de gresite 20x20 cm, d'imitació 10x10 cm, mitjançant pretall, color
blanc mate, model TC-240 (taco nieve), aferrat amb morter especial Fermafix
o similar, sobre parets de gruix laminat. S'inclou el rejuntat amb pasta de ci-
ment i la neteja.

ZONA COMÚ
LAVABOS ZONA COMÚ
pb, lavabo adapatat 1 8,15 3,25 26,49
pb lavabo homes 1 7,20 3,25 23,40

49,89 29,20 1.456,79

TOTAL CAPITOL 12 PAVIMENTS I ENRAJOLATS .......................................................... 25.176,35

CAPITOL 13 FUSTERIA EXTERIOR                                               

13.01        ut  BALCONERA B1 (130X210)                                          

Subministre i col.locació de balconera de fusta de mides totals 130x210 cm.,
formada per una balconera de dos fulls d'accionament abatible. S'inclou en-
vidrament doble tipus climalit 4/ /6 mm. i el premarc d'acer galvanitzat. Total-
ment acabada i segellada. Segons plànol detall.  Ref B1

GENERAL
BALCONERA 130x210
p1-1 apart. A, balconera
menjador i dormitori

2 2,00

p1-2 apart. B, balconera
menjador i dormitori

2 2,00

ZONA COMÚ
p1 vestíbul escales, asc..
balconera

1 1,00

5,00 950,00 4.750,00

13.02        ut  BALCONERA B2 (100X210)                                          

Subministre i col.locació de balconera de fusta de mides totals 130x210 cm.,
formada per una balconera de dos fulls d'accionament abatible. S'inclou en-
vidrament doble tipus climalit 4/ /6 mm. i el premarc d'acer galvanitzat. Total-
ment acabada i segellada. Segons plànol detall.  Ref B2

GENERAL
BALCONERA 100x210
psc-1 apart. A, balconera
menjador i dormitori

2 2,00

psc-2 apart. B, balconera
menjador i dormitori

2 2,00

ZONA COMÚ
p1 vestíbul escales, asc..,
balconera

1 1,00

5,00 815,00 4.075,00

13.03        ut  FINESTRA F1 (130X165)                                           

Subministre i col.locació de finestra de fusta de mides totals 130x165 cm.
formada per una finestra de dos fulls d'accionament abatible. S'inclou envi-
drament doble tipus climalit 4/ /6 mm. i el premarc d'acer galvanitzat. Total-
ment acabada i segellada. Segons plànol detall.  Ref F1

GENERAL
FINESTRA 130x165
pb-1 apart. B, f inestra menjador i
dormitori

2 2,00

ZONA COMÚ
pb zona esbarjo, finestra 2 2,00

4,00 420,00 1.680,00

13.04        ut  FINESTRA F2 (130X80)                                            

Subministre i col.locació de finestra de fusta de mides totals 130x165 cm.
formada per una finestra de dos fulls d'accionament abatible. S'inclou envi-
drament doble tipus climalit 4/ /6 mm. i el premarc d'acer galvanitzat. Total-
ment acabada i segellada. Segons plànol detall.  Ref F2

GENERAL
EDIFICI ANNEX
p1 cambra neteja 1 1,00

1,00 370,00 370,00
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13.05        ut  FINESTRA F3 (60X80)                                             

Subministre i col.locació de finestra de fusta de mides totals 60x80 cm. for-
mada per una finestra de dos fulls d'accionament oscil·lobatent. S'inclou en-
vidrament doble tipus climalit 4/ /6 mm. i el premarc d'acer galvanitzat. Total-
ment acabada i segellada. Segons plànol detall.  Ref F3

GENERAL
FINESTRA 60x60
pb-1 apart. B, f inestra bany 1 1,00
p1-1 apart. A, f inestra bany i
cuina

2 2,00

p1-2 apart. B, f inestra bany i
cuina

2 2,00

psc-1 apart. A, f inestra bany i
cuina

2 2,00

psc-2 apart. B, f inestra bany i
cuina

2 2,00

ZONA COMÚ
pb zona esbarjo, f inestra lavabo 1 1,00

10,00 210,00 2.100,00

13.06        ut  TANCAMENT ENTRADA EXTERIOR EDIFICI  PE                          

Subministre i col.locació de conjunt porta de fusta d'entrada al edifici de mi-
des totals 195x260 cm., format per una porta de dos fulls, un d'accionament
batent. S'inclou premarc d'acer galvanitzat, pany de cop i clau amb barra tira-
dor de fusta. Totalment acabada i segellada. Segons plànol detall. Ref PE

GENERAL
ENTRADA EDIFICI
p1 entrada edif ici 1 1,00

1,00 1.658,16 1.658,16

13.07        ut  TANCAMENT ENTRADA EXTERIOR EDIFICI ANNEX PEA                    

Subministre i col.locació de conjunt porta de fusta d'entrada al edifici de mi-
des totals 160x230 cm., format per una porta de dos fulls, un d'accionament
batent. S'inclou premarc d'acer galvanitzat, pany de cop i clau amb barra tira-
dor de fusta. Totalment acabada i segellada. Segons plànol detall. Ref PEA

GENERAL
ENTRADA EDIFICI ANNEX
p1 entrada edif ici 1 1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

13.08        m² INCREMENT VIDRE 4+4/ /4 MM                                      

Previsió increment pel diferent  tipus de vidre en finestres i balconeres dels
habitatges de planta baixa, climalit 4+4/ /4 mm. (valor del preu unitari = dife-
rencia entre vidre climalit 4/ /6 mm i vidre climalit 4/ /4+4 mm.)

GENERAL
INCREMENT VIDRE
total balconeres 5 1,30 2,10 13,65
total balconeres 5 1,00 2,10 10,50
total finestres 4 1,30 1,65 8,58
total finestres 10 0,60 0,80 4,80

37,53 27,31 1.024,94

13.09        m² INCREMENT VIDRE FILTRE SOLAR                                    

Previsió increment pel diferent  tipus de vidre amb filtre solar.

GENERAL
FILTRE SOLAR
total balconeres 5 1,30 2,10 13,65
total balconeres 5 1,00 2,10 10,50
total finestres 4 1,30 1,65 8,58

32,73 12,00 392,76

13.10        ut  PERGOLA COBRIMENT MAQ. AIRE ACONDICIONAT                        

Suministre i col·locació de mòdul inicial per a pèrgola modular, de 1,00x5,13
m de superfície i 2,00 m d'alçària, amb umbracle de llistons de fusta de pi
tractada en autoclau, estructura de suport de fusta, muntat i col·locat sobre
daus de formigó

GENERAL
TANCAMENT A/A
pc edifici annex 1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

13.11        ut  PERGOLA  COBRIMENT TERRASSA EDIFICI ANNEX                       

Suministre i col·locació de mòdul inicial per a pèrgola modular, de
5,20x6,00m de superfície i 2,30 m d'alçària, amb umbracle de llistons de
fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport de fusta, muntat i col·lo-
cat sobre daus de formigó

GENERAL
COMBRIMENT TERRASSA
pc edifici annex 1 1,00

1,00 2.800,00 2.800,00

13.12        ut  PERGOLA COBRIMENT ZONA APARCAMENT                               

Suministre i col·locació de mòdul inicial per a pèrgola modular, de
5,20x11,00m de superfície i 2,50 m d'alçària, amb umbracle de llistons de
fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport de fusta, muntat i col·lo-
cat sobre daus de formigó

GENERAL
COBRIMENT APARCAMENT
pb parcel·la 1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL CAPITOL 13 FUSTERIA EXTERIOR .................................................................... 25.700,86
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CAPITOL 14 FUSTERIA INTERIOR                                               

14.01        ut  PORTA ENTRADA P1                                                

Porta blindada d'entrada a l'apartament d'un sol full practicable de mides
90x210 cm. amb les cares i cantells llisos, de fusta de roure fosc. S'inclou
l'envernissat, tots els farratges antipalanca amb pivots d'anclatge, pany em-
butit pel cantell amb tres punts de tancament, pom interior amb embellidor,
tirador exterior i espiell, tot de llautó cromat.  Marc revestit ambdues cares i
tapetes rectangulars del mateix material. Segons plànol detall. Ref P1

APARTAMENTS
PORTA ENTRADA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 520,00 2.600,00

14.02        ut  PORTA INTERIOR + BALDA P2                                       

Porta interior de lavabo d'un sol full practicable de mides 90x210 cm. amb
les cares i cantells llisos, de fusta de roure fosc amb veta horitzontal. S'in-
clou l'envernissat, tots els farratges i panys amb balda de llautó cromat. Marc
revestit ambdues cares i tapetes rectangulars del mateix material. Segons
plànol detall. Ref P2

ZONA COMÚ
LAVABOS ZONA ESBARJO
pb lavabo adaptat-dones 1 1,00
pb lavabo homes 1 1,00

2,00 310,00 620,00

14.03        ut  PORTA INTERIOR CORREDISSA C1                                    

Porta interior KRONA model HERON amb carcassa especial per col·locar en
cartro guix, d'un sol full corredis de mides 90x210 cm., de vidre satinat. S'in-
clou l'envernissat, tots els farratges, panys de llautó cromat i la carcassa.
Marc de 76 mm. revestit ambdues cares i tapetes rectangulars en DM per
pintar de color blanc. Segons plànol detall C1

APARTAMENTS
PORTA C1
pb-1 apart. B, cuina-menjador 1 1,00
pb-1 apart. B, menjador-bany 1 1,00
pb-1 apart. B, bany 1 1,00
p1-1 apart. A, cuina-menjador 1 1,00
p1-1 apart. A, menjador bany 1 1,00
p1-1 apart. A, bany 1 1,00
p1-2 apart. B, cuina-menjador 1 1,00
p1-2 apart. B, menjador-bany 1 1,00
p1-2 apart. B, bany 1 1,00
psc-1 apart. A, cuina-menjador 1 1,00
psc-1 apart. A, menjador-bany 1 1,00
psc-1 apart. A, bany 1 1,00
psc-2 apart. B, cuina-menjador 1 1,00
psc-2 apart. B, menjador-bany 1 1,00
psc-2 apart. B, bany 1 1,00

15,00 550,00 8.250,00

14.04        ut  PORTA INTERIOR CORREDISSA C2                                    

Porta interior KRONA model HERON amb carcassa especial per col·locar en
cartro guix, d'un sol full corredis de mides 120x210 cm., de vidre satinat. S'in-
clou l'envernissat, tots els farratges, panys de llautó cromat i la carcassa.
Marc de 76 mm. revestit ambdues cares i tapetes rectangulars en DM per
pintar de color blanc. Segons plànol detall C2

APARTAMENTS
PORTA C2
pb-1 apart. B, menjador-dormitori 1 1,00
p1-1 apart. A, menjador-
dormitori

1 1,00

p1-2 apart. B, menjador-dormitori 1 1,00
psc-1 apart. A,
menjador-dormitori

1 1,00

psc-2 apart. B,
menjador-dormitori

1 1,00

5,00 750,00 3.750,00

14.05        ut  ARMARI INST. A1                                                 

Subministre i col.locació de frontal armari instal.lacions, col.locat en distri-
buidor escales, de 4 fulls d'accionament practicable, de mides (130x140)
cm., amb les cares i cantells llisos de DM. S'inclou l'envernissat, els ferrat-
ges i panys de cada companyia. Segons plànol detall. Ref. A1

ZONES COMUNS
ARMARI PAS INSTAL
pb pas instal. aigua, elec. telec.
varis

1 1,00

p1 pas instal. aigua, elec. telec.
varis

1 1,00

psc pas instal. aigua, elec. telec.
varis

1 1,00

3,00 140,00 420,00

14.06        ut  PROTECCIÓ PLAT DUTXA                                            

Subministre i col.locació de taulell de DM per la protecció dels plats de dut-
xa.

APARTAMENTS
WC
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 10,00 50,00

14.07        ut  PANY EUROPEU TC1 30X40 LT                                       

Subministre de pany europeu TC1 30x40 LT per portes entrades habitatges i
de zones comunitaries, mestrejat 2 cares. Només subministre, la col.locació
es preveu inclosa en la mateixa porta.

APARTAMENTS
PORTA ENTRADA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00
PORTA ENTRADA EDIFICI
pb entrada edif ici, total 1 1,00

6,00 21,71 130,26
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14.08        ut  ARMARI FARMACIOLA                                               

Previsió subministre i col.locació de frontal armari interior de farmaciola,
d'un sol full practicable de mides totals 85x210 cm. amb les cares i cantells
llisos, de fusta de roure decape. S'inclou l'envernissat, tots els farratges i
panys de llautó cromat. Marc revestit ambdues cares i tapetes rectangulars
del mateix material. Segons plànol detall.

ZONA COMÚ
FRONTAL ARMARI
pb armari farmaciola 1 1,00

1,00 180,00 180,00

14.09        ut  PLAFÓ CONCENTRACIÓ QUADRES COMANDAMENTS                         

Previsió de subministre i col.locació de plafó de concentració de quadres de
comandaments, de fusta de roure decape, amb les cares i cantells llisos.
S'inclou l'envernissat i el marc revestit ambdues cares i tapetes rectangulars
del mateix material. Segons plànol detall.

HABITATGES
PLAFÓ QUADRE
COMANDAMENTS
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 115,17 575,85

TOTAL CAPITOL 14 FUSTERIA INTERIOR ..................................................................... 16.576,11

CAPITOL 15 SERRALLERIA                                                     

15.01        ml  BARANA INTERIOR                                                 

Previsió de subministre i col.locació de barana d'escala comunitaria de 100
cm. d'alçada lliure, formada per una passamà superior de ferro i 2 travesse-
res inferiors, amb muntants de ferro cada 100 cm. pintat en negre anoditzat,
ancorats als laterals de les lloses d'escales o forjats, amb detall decoratiu.
Segons plànol detall.

ZONES COMUNS
BARANA ESC. COMÚ
pb a p1 escala comú 1 6,25 6,25
p1 a psc escala comú 1 4,85 4,85

11,10 121,00 1.343,10

15.02        ml  BARANES EXTERIORS                                               

Subministrament i col.locació de barana de balconeres de 100 cm. d'alçada
lliure, formada per montants verticals d'acer de 1x1 cm. col.locats cada 14
cm. i passamà superior e inferior pla, pintat anoditzat color negre per exte-
riors, amb detall decoratiu segons plànol de detall.

GENERAL
BARANES EXTERIORS
barana escala exterior 1 12,80 12,80
p1 balconeres 5 2,50 12,50
psc  balconeres 5 1,00 5,00

30,30 130,00 3.939,00

15.03        ml  REIXES DE PROTECCIÓ FINESTRES                                   

Subministrament i col.locació de reixes de protecció de finestres de 165 cm.
d'alçada lliure, formada per montants verticals d'acer de 1x1 cm. col.locats
cada 14 cm. pintat anoditzat negre per exteriors, segons plànol de detall.

GENERAL
REIXES EXTERIORS
Finestres 5 1,30 6,50

6,50 130,00 845,00

15.04        ut  PORTA SENCILLA EI-60 PANY COP I CLAU                            

Subministre i col.locació de porta EI-60, d'un sol full practicable de 90x205
cm., col.locada en parets de bloc de 20 cm. de gruix. S'inclou el pany de cop i
clau, i les manetes metàl.liques a cada costat. Segons plànol detall.

GENERAL
EDIFICI
pb cambra màquinaria ascensor 1 1,00
EDIFICI ANNEX
p1 cambra instal. elèctrica 1 1,00
p1 cambra instal
telecomunicacions

1 1,00

3,00 350,00 1.050,00

15.05        ut  PORTA DOBLE  EI-60 PANY COP I CLAU                              

GENERAL
EDIFICI ANNEX
pb cambra ACS 1 1,00

1,00 870,00 870,00
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15.07        ut  BARRET XEMENEIES 145X30                                         

Subministre i col.locació de barret de xemeneia metàl.lic, de mides totals
70+75x40x50 cm, format per una estructura de perfils tubulars d'acer galva-
nitzat soldats i ancorats, amb un acabat de planxa i delgues fixes d'acer gal-
vanitzat prelacat. S'inclou la p.p. de mimbells perimetrals de la base, peces
especials, ancoratges, segellats i l'acabat pintat. Segons plànol detall.

GENERAL
BARRET XEM. 145X30
xemeneia 1 1,00

1,00 625,00 625,00

15.08        ut  BARRET XEMENEIES 85X40                                          

Subministre i col.locació de barret de xemeneia metàl.lic, de mides totals
85x40x50 cm, format per una estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat
soldats i ancorats, amb un acabat de planxa i delgues fixes d'acer galvanitzat
prelacat. S'inclou la p.p. de mimbells perimetrals de la base, peces espe-
cials, ancoratges, segellats i l'acabat pintat. Segons plànol detall.

GENERAL
BARRET XEM. 85X30
xemeneia 1 1,00

1,00 300,00 300,00

15.09        ut  BARRET XEMENEIES 70X30                                          

Subministre i col.locació de barret de xemeneia metàl.lic, de mides totals
85x30x40 cm, format per una estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat
soldats i ancorats, amb un acabat de planxa i delgues fixes d'acer galvanitzat
prelacat. S'inclou la p.p. de mimbells perimetrals de la base, peces espe-
cials, ancoratges, segellats i l'acabat pintat. Segons plànol detall.

GENERAL
BARRET XEM. 70X30
xemeneia 1 1,00

1,00 250,00 250,00

15.10        ml  ESTRUCTURA SUPORT GUIES CORREDERES                              

Subministre i col.locació de tub 60x40 mm. d'acer galvanitzat ancorat al sos-
tre amb pletines soldades i cargols, per la formació de suport base, de
guies portes correderes penjades dels sostres. S'inclou la p.p. de peces es-
pecials i ancoratges. Segons plànol detall.

HABITATGES
GUIA CORREDERA
portes krona 15 0,80 12,00
portes krona 5 1,20 6,00

18,00 26,00 468,00

15.11        ut  MARC I ESTORA 160X130 CM                                        

Subministre i col.locació de marc d'acer inoxidable i estora de pell de coco
de mides 225x100 cm., col.locada en vestíbuls d'entrada en planta baixa.
S'inclou la p.p. de peces especials i ancoratges.

GENERAL
ENTRADA EDIFICI
pb entrada edif ici 1 1,00

1,00 130,00 130,00

15.12        ut  CAIXÓ ARQUETA CIA.AIGÜES 710X710                                

Subministre i col.locació d'arqueta i tapa superior de registre d'acer galvanit-
zat, per l'escomesa de la companyia d'aigües, de mides 710x710 mm. Se-
gons plànol detall.

GENERAL
GENERAL

total 1 1,00

1,00 100,00 100,00

15.13        ml  PREVISIÓ TANCA PERIMETRAL PARCEL.LA                             

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàme-
tre, i pas de malla de 50 mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50
mm de diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

GENERAL
TANCA PERIMETRAL
parcel·la 1 260,00 260,00

260,00 18,30 4.758,00

15.14        ml  DINTELLS D'ACER PRELACAT                                        

Subministre i col.locació de dintell metàl.lic d'obertura de finestres en façana
de mur de maçoneria, formada per platabandes plegades d'acer, de fins a
35 cm d'ample, ancorades i penjats del sostre. S'inclou la p.p. de peces es-
pecials, ancoratges, talls, soldadures i la capa de protecció antioxidant. Se-
gons plànol detall

GENERAL
EDIFICI
Finestres pb 3 0,80 2,40
Finestres p1 3 0,80 2,40
Finestres psc 3 0,80 2,40
EDIFICI ANNEX
Porta 1 1,50 1,50

8,70 35,00 304,50

TOTAL CAPITOL 15 SERRALLERIA ............................................................................... 14.982,60
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CAPITOL 16 ENVIDRAMENT                                                     

16.01        ut  PORTA DE VIDRE 80X210                                           

Sumistrament de vidre glaçat blanc per porta corredera KRONA model HE-
RON. C1

APARTAMENTS
PORTA C1
pb-1 apart. B, cuina-menjador 1 1,00
pb-1 apart. B, menjador-bany 1 1,00
pb-1 apart. B, bany 1 1,00
p1-1 apart. A, cuina-menjador 1 1,00
p1-1 apart. A, menjador bany 1 1,00
p1-1 apart. A, bany 1 1,00
p1-2 apart. B, cuina-menjador 1 1,00
p1-2 apart. B, menjador-bany 1 1,00
p1-2 apart. B, bany 1 1,00
psc-1 apart. A, cuina-menjador 1 1,00
psc-1 apart. A, menjador-bany 1 1,00
psc-1 apart. A, bany 1 1,00
psc-2 apart. B, cuina-menjador 1 1,00
psc-2 apart. B, menjador-bany 1 1,00
psc-2 apart. B, bany 1 1,00

15,00 85,00 1.275,00

16.02        ut  PORTA DE VIDRE 120X210                                          

Sumistrament de vidre glaçat blanc per porta corredera KRONA model HE-
RON. C2

APARTAMENTS
PORTA C2
pb-1 apart. B, menjador-dormitori 1 1,00
p1-1 apart. A, menjador-
dormitori

1 1,00

p1-2 apart. B, menjador-dormitori 1 1,00
psc-1 apart. A,
menjador-dormitori

1 1,00

psc-2 apart. B,
menjador-dormitori

1 1,00

5,00 110,00 550,00

TOTAL CAPITOL 16 ENVIDRAMENT .............................................................................. 1.825,00

CAPITOL 17 PINTURA                                                         

17.01        m² PINTURA PLÀSTICA PARETS                                         

Pintat de parets de guix dels habitatges i de zones comuns, amb pintura
plàstica de color blanc, amb dues capes, previa preparació, massillat i polit
dels paraments.

APARTAMENTS
PINTURA
pb-1 apart. B, total 1 37,10 3,25 120,58
p1-1 apart. A, total 1 41,20 2,70 111,24
p1-2 apart. B, total 1 37,10 2,70 100,17
psc-1 apart. A, total 1 41,20 2,70 111,24
psc-2 apart. B, total 1 37,10 2,70 100,17
ZONES COMUNS
pb zona esbarjo 1 23,05 3,25 74,91
pb vestíbuls, escales i ascensor 1 16,15 3,25 52,49
p1 a psc vestíbuls, escales i
ascensor

2 16,15 2,70 87,21

pb a psc arcs vestibuls 8 2,30 0,55 10,12
EDFICI ANNEX
pb distribuidor i zona jardineria 1 19,40 2,55 49,47
p1 distribuidor-escala 1 14,00 2,55 35,70

853,30 4,20 3.583,86

17.02        m² PINTURA PLÀSTICA SOSTRES APARTAMENTS                            

Pintat de sostres de guix dels apartaments, amb pintura plàstica de color
blanc, amb dues capes, previa preparació, massillat i polit dels paraments.

APARTAMENTS
PINTURA SOSTRES
pb-1 apart. B, rebedor 1 1,90 1,90
pb-1 apart. B, cuina 1 6,30 6,30
pb-1 apart. B, menjador estar 1 16,80 16,80
pb-1 apart. B, distribuidor 1 2,45 2,45
pb-1 apart. B, dormitori 1 11,05 11,05
pb-1 apart. B, bany 1 3,60 3,60
p1-1 apart. A, rebedor 1 1,90 1,90
p1-1 apart. A, cuina 1 6,30 6,30
p1-1 apart. A, safareig 1 1,90 1,90
p1-1 apart. A, menjador estar 1 16,80 16,80
p1-1 apart. A, distribuidor 1 2,45 2,45
p1-1 apart. A, dormitori 1 11,05 11,05
p1-1 apart. A, bany 1 3,60 3,60
p1-2 apart. B, rebedor 1 1,90 1,90
p1-2 apart. B, cuina 1 6,30 6,30
p1-2 apart. B, menjador estar 1 16,80 16,80
p1-2 apart. B, distribuidor 1 2,45 2,45
p1-2 apart. B, dormitori 1 11,05 11,05
p1-2 apart. B, bany 1 3,60 3,60
psc-1 apart. A, cuina 1 6,30 6,30
psc-1 apart. A, safareig 1 1,90 1,90
psc-1 apart. A, menjador estar 1 16,80 16,80
psc-1 apart. A, distribuidor 1 2,45 2,45
psc-1 apart. A, dormitori 1 11,05 11,05
psc-1 apart. A, bany 1 3,60 3,60
psc-2 apart. B, rebedor 1 1,90 1,90
psc-2 apart. B, cuina 1 6,30 6,30
psc-2 apart. B, menjador estar 1 16,80 16,80
psc-2 apart. B, distribuidor 1 2,45 2,45
psc-2 apart. B, dormitori 1 11,05 11,05
psc-2 apart. B, bany 1 3,60 3,60
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212,40 4,10 870,84

17.03        m² PINTURA PLÀSTICA SOSTRES ZONES COMUNS                           

Pintat de sostres de guix, de zones comuns, amb pintura plàstica de color
blanc, amb dues capes, previa preparació, massillat i polit dels paraments.

ZONES COMUNS
PINTURA SOSTRES
pb zona esbarjo 1 32,95 32,95
pb vestíbuls, escales i ascensor 1 3,60 3,60
p1 vestíbuls, escales i ascensor 1 3,60 3,60
psc vestíbuls, escales i
ascensor

1 10,40 10,40

EDIFICI ANNEX
pb cambra AF i ACS 1 10,20 10,20
pb distribuidor 1 4,20 4,20
pb a p1 escala 1 9,65 9,65
pb zona jardineria 1 4,50 4,50
p1 distribuidor 1 3,00 3,00
p1 cambra de neteja 1 7,25 7,25
p1 cambra telecomunicacions 1 3,65 3,65
p1 cambra electricitat 1 3,65 3,65

96,65 4,10 396,27

17.04        m² PINTURA PARETS ARREBOSSADES INTERIORS                           

Pintat de parets arrebossades interiors.

EDIFICI ANNEX
PINTAT ARREBOSSAT
pb cambra AF i ACS 1 10,20 10,20
p1 cambra de neteja 1 7,25 7,25
p1 cambra telecomunicacions 1 3,65 3,65
p1 cambra electricitat 1 3,65 3,65

24,75 5,50 136,13

17.05        m² PINTURA SERRALLERIA                                             

Pintat a l'esmalt amb dues capes, prèvia capa d'imprimació i protecció antio-
xidant. S'inclou el desengrasat i respatllat previ de les superfícies.

GENERAL
PINTURA SERRALERIA
BARANA ESC. COMÚ
pb a p1 escala comú 1 6,70 1,10 7,37
p1 a psc escala comú 1 6,60 1,10 7,26
BARANES BALCONS
pb reixes f inestres faç. principal 4 1,30 1,65 8,58
p1 barana ext. balcó faç.
principal

5 2,60 1,20 15,60

psc barana ext. balcó faç.
principal

5 1,00 1,20 6,00

PARCEL·LA
barana exterior parcel·la 1 10,50 1,10 11,55
PORTA RF-60 PANY COP I CLAU
pb cambra ACS i AF 1 1,60 2,05 3,28
pb cambra neteja 1 0,90 2,05 1,85
pb cambra telecomunicacions 1 0,90 2,05 1,85
pb cambra electricitat 1 0,90 2,05 1,85

65,19 12,90 840,95

17.06        ml  SENYALITZACIÓ PLACES APARCAMENT                                 

Senyalització de places de garatge i sentits de circulació, amb una franja de
pintura clorcautxú, de 10 cm. d'ample.

GENERAL
PLACES APARCAMENT

pb, total 1 50,50 50,50

50,50 3,50 176,75

17.07        ut  NUMERACIÓ PLACES APARCAMENT                                     

Numeració de plaça de garatge, amb pintura clorcautxú.

GENERAL
NUM. PLACES APARCAMENT
pb places cotxes, total 7 7,00

7,00 1,95 13,65

TOTAL CAPITOL 17 PINTURA ....................................................................................... 6.018,45
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CAPITOL 18 CUINES                                                          

18.01        ut  CUINA VITROCERAMICA ZANUSSI ZKT621 LBV DIGI                     

Subministre de cuina vitroceràmica, de la marca ZANUSSI model ZKT621
LBV digi.

APARTAMENTS
CUINA VITRO
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 208,20 1.041,00

18.02        ut  FORN ZANUSSI ZOB 891 X INOX                                     

Subministre de forn elèctric, de la marca ZANUSSI model ZOB 891 X INOX

APARTAMENTS
FORN
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 272,10 1.360,50

18.03        ut  CAMPANA ZANUSSI ZHC-94X 90 CM. INOX                             

Subministre de campana extractora, de la marca ZANUSSI model ZHC-94X
90 cm.

APARTAMENTS
CAMPANA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 268,73 1.343,65

18.04        ut  RENTADORA ASSECADORA ZANUSSI ZKI 1105                           

Subministre de rentadora-assecadora, de la marca ZANUSSI model ZKI
1105.

APARTAMENTS
RENTA/ASSEC
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 640,00 3.200,00

18.05        ut  AIGÜERA TEKA MODEL MD. ERC 10108010                             

Subministre d'aigüera, de la marca TEKA model MD. ERC 10108010

APARTAMENTS
AIGÜERA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 49,62 248,10

18.06        ut  AIXETA AIGÜERA GROHE MINTA BROC EXTRAÍBLE                       

Subministre d'aixeta per aigüera, de la marca Grohe model Minta amb broc
extraïble.

APARTAMENTS
AIXETA AIGÜERA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 135,72 678,60

18.07        ut  AIXETA RENTADORA / RENTAPLATS                                   

Subministre d'aixeta per rentadora i rentaplats, model Brava de Roca, ref.
526166963.

APARTAMENTS
AIXETA RENT/ASSEC
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 11,40 57,00

18.08        m² LLEIXA (ENCIMERA)                                               

Subministre i col.locació de lleixa de SILESTONE model BLANCO ZEUS de
20 mm.de gruix, col.locat sobre mobles de cuina. S'inclouen els galzes de
recolçament, peces especials, forats, entregues i mermes. Segons plànol
detall.

APARTAMENTS
LLEIXA
pb-1 apart. B, total 1 2,50 0,60 1,50
p1-1 apart. A, total 1 2,50 0,60 1,50
p1-2 apart. B, total 1 2,50 0,60 1,50
psc-1 apart. A, total 1 2,50 0,60 1,50
psc-2 apart. B, total 1 2,50 0,60 1,50

7,50 110,77 830,78

18.09        ml  SÒCOL S/LLEIXA (ENCIMERA)                                       

Subministre i col.locació de sócol de SILESTONE model BLANCO ZEUS  de
70x20 mm., col.locat sobre la lleixa (encimera) del mateix material, amb ci-
ment cola blanc. S'inclouen les  peces especials, entregues i mermes. Se-
gons plànol detall.

APARTAMENTS
SÒCOL/LLEIXA
pb-1 apart. B, total 1 1,20 1,20
p1-1 apart. A, total 1 1,20 1,20
p1-2 apart. B, total 1 1,20 1,20
psc-1 apart. A, total 1 1,20 1,20
psc-2 apart. B, total 1 1,20 1,20

6,00 14,30 85,80

18.10        m² APLACAT (CUINA)                                                 

APARTAMENTS
APLACAT
pb-1 apart. B, total 1 2,50 0,70 1,75
p1-1 apart. A, total 1 2,50 0,70 1,75
p1-2 apart. B, total 1 2,50 0,70 1,75
psc-1 apart. A, total 1 2,50 0,70 1,75



Projecte de canvi d'ús d'un molí fariner a allotjament rural situat a Montoro de Mezquita (Teruel) 56

                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

psc-2 apart. B, total 1 2,50 0,70 1,75

8,75 110,77 969,24

18.11        ut  INSTAL.LACIÓ I CONNEXIÓ ELECTRODOMÈSTICS                        

Instal.lació i connexió d'electrodomèstics d'un apartament

APARTAMENTS
CONEX ELEC.
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 95,00 475,00

18.12        ut  MOBLES CUINA                                                    

Previsió subministre i col.locació de mobles de cuina amb portes polilami-
nades de color a determinar i tiradors, pels apartaments tipus A. Segons
plànol de detall.

APARTAMENTS
CUINA
p1-1 apart. A, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00

2,00 1.850,00 3.700,00

18.13        ut  MOBLES CUINA                                                    

Previsió subministre i col.locació de mobles de cuina amb portes polilami-
nades de color a determinar i tiradors, pels habitatges tipus B. Segons plà-
nol de detall.

APARTAMENTS
CUINA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

3,00 1.950,00 5.850,00

TOTAL CAPITOL 18 CUINES ......................................................................................... 19.839,67

CAPITOL 19 SANITARIS I AIXETES                                             

19.01        ut  P. DUTXA DAIQUIRI 170x70                                        

Plat de dutxa model DAIQUIRI de Roca, acrílic de color blanc i de mides
170x70 cm.

APARTAMENTS
PLAT DUTXA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 167,92 839,60

19.02        ut  DUTXA TERMOSTÀTICA GALINDO ATLANTIS + TEKNO                     

Aixeta termostàtica vista GALINDO model ATLANTIS cromada per dutxa 1/2",
control de seguretat de 38 ºC màxim i conjunt dutxa  TEKNO amb barra su-
port i flexo.

APARTAMENTS
AIXETA DUTXA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 118,71 593,55

19.03        ut  WC T/B DAMA SENSO COMPACTO ROCA BLANC                           

Subministre de WC amb el tanc baix, model DAMA SENSO COMPACTO de
Roca, color blanc, amb seient, tapa i doble mecanisme de descàrrega 3/6 li-
tres.

APARTAMENTS
WC
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00
ZONA COMÚ
pb zona esbarjo 2 2,00

7,00 183,58 1.285,06

19.04        ut  LAVABO KALAHARI ROCA BLANC                                      

Subministre de lavabo KALAHARI 1109x510 cm. de ROCA, color blanc, amb,
inclos el sifò de desguàs.

APARTAMENTS
LAVABO
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 122,71 613,55

19.05        ut  LAVABO ANCORA DE BELLAVISTA                                     

Subministre de lavabo ANCORA model quadrat de 45x45 cm.de BELLAVIS-
TA color blanc, col.locat suspès, inclos el sifò de desguàs.

ZONA COMÚ
LAVABO
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pb zona esbarjo 2 2,00

2,00 136,77 273,54

19.06        ut  AIXETA GROHE EUROSTYLE                                          

Aixeta monocomandament GROHE cromada model EUROSTYLE (ref
33552)

APARTAMENTS
AIXETA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 48,99 244,95

19.07        ut  MAMPARA DE DUTXA                                                

Mampara per plat dutxa de 1700cm.

APARTAMENTS
AIXETA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 450,00 2.250,00

TOTAL CAPITOL 19 SANITARIS I AIXETES ................................................................... 6.100,25

CAPITOL 20 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ                         

20.01        ml  SUB I COL TUB PVC Ø 50 DESGUAS O VENTILACIÓ                     

Previsió subministre i instal.lació de tub de desguas o ventil.lació, amb tub
de PVC Ø 50 mm. connectat als baixants verticals de sanejament. S'inclou la
p.p. de peces especials de derivació i enllaç, coles i abraçadores de subjec-
ció galvanitzades. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa
vigent.

GENERAL
ESCALA
pb, desguas armari comptadors 1 6,00 6,00

6,00 13,25 79,50

20.02        ml  SUB I COL BAIXANTS PVC Ø 110                                    

Previsió subministre i instal.lació de baixant de PVC Ø 110 mm. per la xarxa
vertical de sanejament (residuals i pluvials). S'inclou la p.p. de peces espe-
cials de derivació i enllaç, connexions a wc, coles i abraçadores de subjec-
ció galvanitzades. Els colzes a peu de baixant i els canvis de direcció seran
de PVC reforçat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vi-
gent.

GENERAL
ESCALA
pb a p coberta, baixants, total 1 132,00 132,00

132,00 17,65 2.329,80

20.03        ml  SUB I COL BAIXANTS PVC Ø 125                                    

Previsió subministre i instal.lació de baixant de PVC Ø 125 mm. per la xarxa
vertical de sanejament (residuals i pluvials). S'inclou la p.p. de peces espe-
cials de derivació i enllaç, connexions a wc, coles i abraçadores de subjec-
ció galvanitzades. Els colzes a peu de baixant i els canvis de direcció seran
de PVC reforçat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vi-
gent.

GENERAL
ESCALA
pb a p coberta, baixants, total 1 80,00 80,00

80,00 19,50 1.560,00

20.04        ml  TUBERIA PVC ENTERRADA Ø 125                                     

Previsió subministre i col.locació de tub PVC Ø 125 mm. enterrat, per la re-
collida d'aigües residuals i pluvials. S'inclou la p.p. de peces especials de
derivació i enllaç, coles i el cobriment de la meitat del tub amb formigó. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
TUBERIA ENTERRADA  Ø 125
pb tuberia enterrada, total 1 20,00 20,00

20,00 18,35 367,00

20.05        ml  TUBERIA PVC ENTERRADA Ø 200                                     

Previsió subministre i col.locació de tub PVC Ø 200 mm. enterrat, per la re-
collida d'aigües residuals i pluvials. S'inclou la p.p. de peces especials de
derivació i enllaç, coles i el cobriment de la meitat del tub amb formigó. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
TUBERIA ENTERRADA  Ø 200
p-1 tuberia enterrada, total 1 10,00 10,00

10,00 30,50 305,00
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20.06        ml  CONNEXIÓ DESGUASOS S/REPOSICIÓ                                  

Previsió connexió de desguassos a la xarxa general d'aigües residuals i plu-
vials, amb tub de PVC Ø 200 mm., línia façana edifici. S'inclou la p.p. de pe-
ces especials de derivació i enllaç. Segons plànol detall, esquema instal.la-
cions i normativa vigent.

GENERAL
CONNEXIÓ COL.LECTOR
(PREVISIÓ)
pb, total 8 8,00

8,00 300,00 2.400,00

20.07        ut  BUNERA SIFÒNICA                                                 

Previsió subministre, col.locació i connexió de bunera sifònica d'acer inoxi-
dable, per la xarxa enterrada de la pb Segons plànol detall, esquema ins-
tal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
BUNERA SIFÒNICA
pb xarxa enterrada, total 2 2,00

2,00 29,35 58,70

20.08        ut  BUNERA SIFÒNICA GRAVES                                          

Previsió subministre, col.locació i connexió de bunera sifònica amb tapa an-
tigrava, per cobertes. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normati-
va vigent.

GENERAL
BUNERA SIFÒNICA GRAVES
p coberta, total 1 1,00

1,00 25,00 25,00

20.09        ml  CANAL ACO-DRAIN + REIXETA                                       

Previsió subministre i col.locació de canal prefabricada de recollida d'aigües
pluvials, amb peces de formigó polimeritzat ACO- DRAIN N-150 1H-22 i reixa
d'acer galvanitzat., en rampa d'entrada i garatge. S'inclou la p.p. de sifó i la
connexió a la xarxa de sanejament. Segons plànol detall, esquema instal.la-
cions i normativa vigent.

GENERAL
TOTAL (PREVISIÓ)
pcoberta edif ici annex 1 5,50 5,50

5,50 106,63 586,47

20.10        ml  CELUFLEX CONNEXIÓ A CONDUCTE                                    

Previsió subministre i col.locació de conducta celuflex, en connexions de
campanes extractores i rentadores / secadores, a conductes verticals de
ventilació de les mateixes. S'inclou la p.p. de peces especials i d'enllaç. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
CONDUCT. VENT.
pb a p coberta, conductes
ventilació cuines

1 1,50 1,50

p1 a p coberta, conductes
ventilació cuines

2 1,50 3,00

psc a p coberta, conductes
ventilació cuines

2 1,50 3,00

pb a p coberta, conductes
ventilació
rentadores-assecadores

1 1,50 1,50

p1 a p coberta, conductes
ventilació
rentadores-assecadores

2 1,50 3,00

psc a p coberta, conductes
ventilació
rentadores-assecadores

2 1,50 3,00

15,00 7,20 108,00

20.11        ml  CONDUCTE VENTILACIÓ CUINES I RENT. / SECA.                      

Previsió subministre i instal.lació de conducte vertical de ventilació d'extrac-
tors cuines i rentadores / secadores, amb tub de PVC Ø 110 mm. S'inclou la
p.p. de peces especials i d'enllaç (embocadures celuflex Ø 125 mm), coles i
abraçadores de subjecció galvanitzades. Segons plànol detall, esquema
instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
CONDUCT. VENT.
pb a p coberta, conductes
ventilació cuines

1 9,20 9,20

p1 a p coberta, conductes
ventilació cuines

2 5,80 11,60

psc a p coberta, conductes
ventilació cuines

2 2,80 5,60

pb a p coberta, conductes
ventilació
rentadores-assecadores

1 9,20 9,20

p1 a p coberta, conductes
ventilació
rentadores-assecadores

2 5,80 11,60

psc a p coberta, conductes
ventilació
rentadores-assecadores

2 2,80 5,60

52,80 17,65 931,92

20.12        ml  CONDUCTE VENTILACIÓ BANYS                                       

Previsió subministre i instal.lació de conducte vertical i trams horitzontals de
ventilació de banys, amb tub de PVC Ø 110 mm. S'inclou la p.p. de peces es-
pecials i d'enllaç, coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Segons
plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

APARTAMENTS
WC
pb-1 apart. B, bany 1 12,00 12,00
p1-1 apart. A, bany 1 8,50 8,50
p1-2 apart. B, bany 1 8,50 8,50
psc-1 apart. A, bany 1 5,50 5,50
psc-2 apart. B, bany 1 5,50 5,50

40,00 17,65 706,00

20.13        ml  DESGUAS PVC Ø 32 AIRE CONDICIONAT                               

Previsió subministre  col.locació de tubs de PVC Ø 32 mm, en falsos sos-
tres dels apartaments per l'evaporadora  i per la condensadora, connectats
a la xarxa d'aigües pluvials. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i
enllaç, coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Segons plànol de-
tall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

APARTAMENTS
AIRE CONDICIONAT
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 5,45 27,25

TOTAL CAPITOL 20 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVA CUACIÓ........................ 9.484,64
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CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT                                       

21.01        ut  XARXA POSTA TERRA                                               

Xarxa de posta terra del edifici, realitzada mitjançant un anell amb conductor
de coure de 35 mm. i piques. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i
normativa vigent.

GENERAL
POSTA TERRA EDIFICI
total 1 1,00

1,00 270,30 270,30

21.02        ut  ESCOMESA ELEC. INTERIOR                                         

Escomesa interior de l'edifici, des de la C.G.P. fins la cambra de compta-
dors. S'inclouen tots els components necessàris, accessoris i peces espe-
cials per deixar-la totalment acabada. Segons plànol detall, esquema ins-
tal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
ESCOMESA EDIFICI
total 1 1,00

1,00 1.710,00 1.710,00

21.03        ut  CENTR. ELEC. COMPTADORS EDIFICI                                 

Centralització de comptadors de l'edifici, amb armari format per mòduls de
doble aïllament, amb capacitat per a 5 habitatges, sala d'esbarjo, 1 escala i
ascensor, cambres d'instal·lacions, piscina. S'inclouen tots els components
necessàries, accessoris i peces especials per deixar-lo totalment acabat.
Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
CENTR. ELEC. ESCALA
total 1 1,00

1,00 1.120,30 1.120,30

21.04        ut  DERIVACIONS ELEC. INDIVIDUALS HAB., ESC.,                       

Derivacions de l'edifici, apartaments i escales, amb muntants individuals a
partir del fusible de seguretat situat a l'armari de centralització de compta-
dors, fins el quadre de comandament de cada habitatge i escala. Segons
plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

HABITATGES
MUNTANTS
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00
DERV.ELEC.
pb-2 zona esbarjo, total 1 1,00

6,00 290,30 1.741,80

21.05        ut  DERIVACIONS ELEC. INDIVIDUALS ASCENSOR                          

Derivacions d'ascensor comunitari, amb muntant individual a partir del fusi-
ble de seguretat situat a l'armari de centralització de comptadors, fins el qua-
dre de comandament de l'ascensor. Segons plànol detall, esquema ins-
tal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
DERIV. ELEC. ASCENSOR
ascensor, total 1 1,00

1,00 318,30 318,30

21.06        ut  DERIVACIÓ ELEC. INDIVIDUAL EDIFICI ANNEX                        

Derivació garatge, amb muntant individual a partir del fusible de seguretat si-
tuat a l'armari de centralització de comptadors, fins el quadre de comanda-
ment del garatge. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa
vigent.

GARATGE I TRASTERS
DERIV. ELEC. EDIFICI ANNEX
pb edifici annex, total 1 1,00
p1 edifici annex, total 1 1,00

2,00 318,30 636,60

21.07        ut  INSTAL. ELEC.+ EMERG. ZONES COMUN. EDIFICI                      

Instal.lació elèctrica i d'emergència, interior de les zones comuns del edifici
(vestíbuls, escales, entrada edifici, portes ascensors, armaris instal.lacions,
etc) des de planta soterrani fins a planta coberta, amb quadre de comanda-
ment i protecció, cablatge ocult (distribucions pladur) protegit amb tub corru-
gat de PVC, mecanismes, aplics, connectors, etc. BTICINO sèrie MATIX color
blanc, bases d'endoll amb presa de terra tipus Schuko i portalàmpades pro-
visionals. S'inclouen tots els components necessàries, accessoris i peces
especials per deixar-la totalment acabada. Segons plànol detall, esquema
instal.lacions i normativa vigent.
NOTA: cambres instal.lacions i de neteja amb instal.lació vista

ZONES COMUNS
INST. ELEC+EMERG. ZONES
COMUNS
pb a psc zones comuns edif ici 1 1,00

1,00 2.260,70 2.260,70

21.08        ut  INSTAL. INT. ELEC. CAMBRES D'INSTALACIONS                       

Instal.lació elèctrica interior de cambres d'instalacions de l'edifici annex,
amb cablatge vist protegit amb tub metàl.lic mecanismes, aplics, connec-
tors, etc. BTICINO sèrie MATIX color blanc, bases d'endoll amb presa de ter-
ra tipus Schuko i regletes flourecents. S'inclouen tots els components ne-
cessàries, accessoris i peces especials per deixar-la totalment acabada.
Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

ZONES COMUNS
INSTAL. INT. ELEC. CAMBRES
INSTAL.
pb a p1 edifici annex, total 1 1,00

1,00 2.002,10 2.002,10

21.09        ut  INSTAL. INT. ELEC. HAB. APARTAMENT TIPUS A  P1 I PS C            

Instal.lació elèctrica interior i exterior d'un apartament tipus A de pb, p1 o psc,
format per quadre de comandament i protecció, cablatge ocult (distribucions
pladur) protegit amb tub corrugat de PVC ,mecanismes, aplics, connectors,
etc. BTICINO sèrie MATIX color blanc, bases d'endoll amb presa de terra ti-
pus Schuko i la col.locació de llums tipus ull de bou. S'inclouen tots els com-
ponents necessàries, accessoris i peces especials per deixar-la totalment
acabada. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

APARTAMENTS
INSTAL. ELEC.
p1-1 apart. A, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00

2,00 1.352,10 2.704,20
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21.10        ut  INSTAL. INT. ELEC. HAB. APARTAMENT TIPUS B, PB, P1 I PSC        

Instal.lació elèctrica interior i exterior d'un apartament tipus B de pb, p1 o
psc,  format per quadre de comandament i protecció, cablatge ocult (distribu-
cions pladur) protegit amb tub corrugat de PVC ,mecanismes, aplics, con-
nectors, etc. BTICINO sèrie MATIX color blanc, bases d'endoll amb presa de
terra tipus Schuko i la col.locació de llums tipus ull de bou. S'inclouen tots
els components necessàries, accessoris i peces especials per deixar-la to-
talment acabada. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa
vigent.

APARTAMENTS
INSTAL. ELEC.
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

3,00 1.352,10 4.056,30

TOTAL CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT ...................................................... 16.820,60

CAPITOL 22 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR I CLIMATITZAC IÓ                      

22.01        ut  CONJUNT SUPORTS METÀL.LICS                                      

Suport metàl.lic amb perfils galvanitzats per la fixació de plaques solars
muntat sobre coberta inclinada. Inclou l'armat mà d'obra, materials i mitjans
auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
SUPORTS METÁLICS
coberta 1 1,00

1,00 827,00 827,00

22.02        ut  CAPTADOR SOLAR                                                  

Captador solar tèrmic marca SAUNIER DUVAL model HR.2.024V de mides
1,930x1,160x0,90m amb una superfície d'absorció de 2,02 m2, superfície
d'apertura 2,02 m2 i superfície bruta 2,24 m2, amb equació de rendiment se-
gons el fabricant. Totalment muntat i instal.lat, incloent mà d'obra, materials i
mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa
vigent.

GENERAL
CAPATADORS
total 4 4,00

4,00 612,00 2.448,00

22.03        ut  TUBS COURE 16/18 MM                                             

Tubs de coure de 16/18 mm. de diàmetre exterior i 1 mm. de gruix, per mun-
tatge superficial, incloent accessoris i aïllament tèrmic format per coquilla
d'escuma de EPDM sense CFC i coberta elàstica exterior resistent als UV de
20 mm. de gruix. Totalment muntats i instal.lats, incloent mà d'obra, mate-
rials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i nor-
mativa vigent.

GENERAL
TUBS COURE 16mm
total 2 2,00

2,00 788,00 1.576,00

22.04        ut  TUBS COURE 20/22 MM                                             

Tubs de coure de 20/22 mm. de diàmetre exterior i 1 mm. de gruix, per mun-
tatge superficial, incloent accessoris i aïllament tèrmic format per coquilla
d'escuma de EPDM sense CFC i coberta elàstica exterior resistent als UV de
20 mm. de gruix. Totalment muntats i instal.lats, incloent mà d'obra, mate-
rials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i nor-
mativa vigent.

GENERAL
TUBS COURE 16mm
total 2 2,00

2,00 998,00 1.996,00

22.05        ut  CENTRAL DE REGULACIÓ SOLAR                                      

Estació solar i centraleta de control, amb grup circulador SAUNIER DUVAL,
format per centraleta, col.lector i electrobomba. S'inclouen manòmetres,
claus de pas, de retenció, electrovàlvules, vàlvules de seguretat, vasos d'ex-
pansió de 15 ltes i accessoris. Totalment muntada i instal.lada, incloent mà
d'obra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal.la-
cions i normativa vigent.

GENERAL
CAPATADORS
total 1 1,00

1,00 1.328,00 1.328,00
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22.06        ut  ACUMULADOR COLECTIU 500L                                        

Acumulador colectiu SAUNIER DUVAL model DBLN amb serpentí de xapa
d'acer vitrificat amb ànode de magnesi anti corrosió, calorifugat amb escu-
ma de poliuretà injectat de 500 litres de capacitat. Totalment muntat i ins-
tal.lat, incloent mà d'obra, materials, valvuleria i mitjans auxiliars. Segons
plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
ACUMULADOR
total 1 1,00

1,00 2.696,00 2.696,00

22.07        ut  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA                                          

Instal.lació elèctrica pel subministre a la cambra de màquines inclos quadre
de comandament i protecció mitjançant conductors de coure V750 a interior
de tub de PVC en muntatge superficial. Totalment instal.lada, incloent mà
d'obra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal.la-
cions i normativa vigent.

GENERAL
INSTAL. ELEC.
total 1 1,00

1,00 496,80 496,80

22.08        ut  SUB I COL INTERCANVIADOR DE PLAQUES                             

Subministre i col.locació d'intercanviador de plaques SAUNIER DUVAL mo-
del IPSI 30 . Totalment instal.lat incloent mà d'obra, materials i mitjans auxi-
liars. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
INTERCANVIADOR
total 4 4,00

4,00 208,00 832,00

22.09        ut  SUB I COL ELECTROVÀLVULA 3/4"                                   

Subministre i col.locació d'electrovàlvula de 3/4". Totalment instal.lada inclo-
ent mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esquema
instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
ELECTROVÀLVULES
total 4 4,00

4,00 66,90 267,60

22.10        ut  SUB I COL VALVULES BOLA DE 15                                   

Subministre i col.locació de vàlvula de bola de 15. Totalment instal.lada in-
cloent mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esque-
ma instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
VALVULES BOLA DE 15
total 4 4,00

4,00 19,90 79,60

22.11        ut  SUB I COL VÀLVULES PRESSIÓ DIFERENCIAL                          

Subministre i col.locació  de vàlvula de pressió diferencial. Totalment ins-
tal.lada incloent mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol de-
tall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
VALVULES PRESSIÓ
total 4 4,00

4,00 38,20 152,80

22.12        ut  SUB I COL VÀLVULES 3 VIES DE 1 1/2"                             

Subministre i col.locació  de vàlvula de 3 vies de 1 1/2". Totalment instal.lada
incloent mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, es-
quema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
VALVULES 3 VIES
total 4 4,00

4,00 90,90 363,60

22.13        ut  SUB I COL VÀLVULES RETENCIÓ DE 1 1/2"                           

Subministre i col.locació  de vàlvula de retenció de 1 1/2". Totalment instal.la-
da incloent mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, es-
quema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
VALVULES RETENCIÓ
total 4 4,00

4,00 9,45 37,80

22.14        ut  SUB I COL AEROTHERM                                             

Subministre i col.locació  d'aerotherm. Totalment instal.lat incloent mà d'o-
bra, materials i mitjans auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal.la-
cions i normativa vigent.

GENERAL
AEROTHERM
total 4 4,00

4,00 115,00 460,00

22.15        ut  TERMO ELÈCTRIC DE 100L                                          

Termos elèctric de disposició vertical, cilíndric amb capacitat de 100L.
Compte amb display digital, cuba d'acer vitrificada, resistència blindada i efi-
caç aïllament, és regulable entre 30 a 70 ° C i per meten la seva instal·lació
com a suport a solucions amb energia solar.

APARTAMENTS
TERMO 100L
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 850,00 4.250,00

22.16        ut  TERMO ELÈCTRIC DE 30L                                           

Termos elèctric de disposició vertical, cilíndric amb capacitat de 30L. Comp-
te amb display digital, cuba d'acer vitrificada, resistència blindada i eficaç aï-
llament, és regulable entre 30 a 70 ° C i permeten la seva instal·lació com a
suport a solucions amb energia solar.

EDIFICI ANNEX
TERMO 30L
p1 cambra neteja, total 1 1,00

1,00 380,00 380,00
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22.17        ut  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                                   

Suministrament i col·locació de sistema multi inverter de la casa DAIKIN
compost per, una unitat exterior amb ventiladors axials i 2 unitats interiors
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c.

APARTAMENTS
CLIMATITZACIÓ
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 2.619,40 13.097,00

TOTAL CAPITOL 22 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR I CLIMA TITZACIÓ....................... 31.288,20

CAPITOL 23 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA                                      

23.01        ut  ESCOMESA INTERIOR                                               

Escomesa interior del edifici, des de la xarxa general fins a l'armari de
comptadors situat en p1 de l'edifici annex. Segons plànol detall, esquema
instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
ESCOMESA ESCALA
total 1 1,00

1,00 448,70 448,70

23.02        ut  BATERIA COMPTADORS EDIFICI                                      

Subministre i col.locació de bateria de comptadors, d´aigua pel edifici, uni-
versal, d´acer galvanitzat, per a un màxim de 7 comptadors (5 apartaments +
2 varis), connectada a les derivacions individuals i al ramal principal. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
BATERIA COMPT.
total 1 1,00

1,00 850,60 850,60

23.03        ut  MUNTANTS DES DE COMPTADORS                                      

Muntants des del comptador per cada un dels habitatges, amb tub de poli-
butilè. S'inclou la p.p. de peces especials i accessoris. Segons plànol detall,
esquema instal.lacions i normativa vigent.

APARTAMENTS
MUNTANTS
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 220,70 1.103,50

23.04        ut  INSTAL. INT. AIGUA. CAMBRES INSTAL.                             

Instal.lació interior armari comptadors aigua, formada per tub de polibutilè
ocult i protegit, per aigua freda amb aixeta. S'inclou el desaigüe fins la xarxa
vertical (baixants). Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa
vigent.

GENERAL
ZONES COMUNITARIES
p1 comptadors aigua 1 1,00

1,00 158,70 158,70

23.05        ut  INSTAL. INT. AIGUA. APARTAMENT TIPUS A P1 I PSC                 

Instal.lació interior i exterior d'apartament tipus A, format per tub de polibutilè
ocult i protegit (distribucions pladur), per aigua freda i calenta. S'inclou el
muntatge dels sanitaris, aixetes i petits desguassos fins la xarxa vertical
(baixants). Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

HABITATGES
INSTAL. AIGUA
p1-1 apart. A, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00

2,00 1.606,60 3.213,20
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23.06        ut  INSTAL. INT. AIGUA. APARTAMENT TIPUS B PB, P1 I PSC              

Instal.lació interior i exterior d'apartament tipus B, format per tub de polibutilè
ocult i protegit (distribucions pladur), per aigua freda i calenta. S'inclou el
muntatge dels sanitaris, aixetes i petits desguassos fins la xarxa vertical
(baixants). Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

HABITATGES
INSTAL. AIGUA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

3,00 1.609,60 4.828,80

TOTAL CAPITOL 23 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA ................................................... 10.603,50

CAPITOL 24 INSTAL·LACIONS D'ASCENSOR                                       

24.01        ut  ASCENSOR                                                        

Ascensor hidràulic ORONA model. 3G 1030 Accessible,  per un recorregut
de 3 plantes de capacitat per 8 persones, amb cabina d'embarcament de tir
lateral de mides 1100x1400m i portes automàtiques de únic accés. Maqui-
nària en cuarto de màquines situat en planta baixa al costat de de l'ascen-
sor. Segons normativa vigent.

GENERAL
ascensor, total 1 1,00

1,00 9.500,00 9.500,00

24.02        ut  PERFIL SUPORT PORTES MET.                                       

Subministre i col.locació de perfil metàl.lic de suport portes automàtiques de
cada planta.

GENERAL
pb a psc ascensor, total 3 3,00

3,00 96,00 288,00

24.03        ut  APLACATS PARET ASCENSOR                                         

Previsió aplacat de parets d'ascensor dels vestíbuls dels apartaments amb
xapa metàl.lica galvanitzada.

GENERAL
pb a psc ascensor, total 6 6,00

6,00 290,00 1.740,00

24.04        ut  ESCALA GAT                                                      

Subministre i col.locació d'escala de gat d'accés al fossar de l'ascensor.

GENERAL
ascensor, total 1 1,00

1,00 115,00 115,00

TOTAL CAPITOL 24 INSTAL·LACIONS D'ASCENSOR .................................................... 11.643,00
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CAPITOL 25 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNIC ACIÓ                    

25.01        ut  INSTAL. TELECOMUNICACIONS                                       

Instal.lació de telecomunicacions de l'edifici, per un total de 5 aparataments
+ 1 zona d'esbarjo comú, formada per una arqueta d'entrada i canalitzacions
exteriors, armaris (RITI, RITS), canalitzacions principals i secundaries, regis-
tres de planta, registres TB + RDSi +TLCA, i registres de presa per RTV, TL-
CA, TB + RDSI.
S'inclouen les instal.lacions comunitaries i de l'interior de cada apartament
així com tots els components necessàris, accessoris i peces especials per
deixar-la totalment acabat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i
normativa vigent.

1,00 6.300,00 6.300,00

25.02        ut  INSTAL. ANTENA PARABÓLICA COMUNITARIA                           

Instal.lació màstil i antena parabólica comunitaria del edifici. S'inclouen les
instal.lacions comunitaries i de l'interior de cada apartament així com tots
els components necessàris, accessoris i peces especials per deixar-la to-
talment acabat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vi-
gent.

1,00 3.580,00 3.580,00

25.03        ut  PORTER AUTOMÀTIC                                                

Instal.lació de porter automàtic del edifici, per un total de 5 apartaments,
amb secret de conversa, format per un armari exterior de concentració dels
pulsadors, obreportes integrat a la porta d'accés i 5 telèfons, un per cada
apartament. S'inclouen les instal.lacions comunitaries i de l'interior de cada
apartament, així com tots els components necessàris, accessoris i peces
especials per deixar-la totalment acabat. Segons plànol detall, esquema
instal.lacions i normativa vigent.

1,00 1.230,00 1.230,00

TOTAL CAPITOL 25 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE C OMUNICACIÓ................. 11.110,00

CAPITOL 26 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCEN DIS                     

26.01        ut  INSTAL. ELECTRICA EDIFICI ANNEX                                 

Instal.lació elèctrica de l'edifici annex. S'inclouen  tots els components ne-
cessàris, quadres de comandament, regletes fluorecents, interruptors, com-
mutadors, pulsadors, accessoris i peces especials per deixar-la totalment
acabada. Segons projecte d'activitat, plànol detall, esquema instal.lacions i
normativa vigent.

GENERAL
INST. ELEC.
 total 1 1,00

1,00 1.850,00 1.850,00

26.02        ut  INSTAL. EMERGENCIA EDIFICI ANNEX                                

Instal.lació de emergencia de l'edifici principal i de l'edifici annex . S'inclouen
tots els components necessàris, accessoris i peces especials per deixar-la
totalment acabada. Segons projecte d'activitat, plànol detall, esquema ins-
tal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
INST. EMERG.
 total 1 1,00

1,00 1.150,00 1.150,00

26.03        ut  INSTAL. DETECCIÓ D'INCENDIS                                     

Instal.lació detecció d'incendis de l'edifici principal i de l'edifici annex. S'in-
clouen  tots els components necessàris, accessoris i peces especials per
deixar-la totalment acabada. Segons projecte d'activitat, plànol detall, esque-
ma instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
DETEC. INCEN.
total 1 1,00

1,00 4.680,00 4.680,00

26.04        ut  INSTAL. CONTRA INCENDIS                                         

Instal.lació contra incendis de l'edifici principal i de l'edifici annex. S'inclouen
tots els components necessàris, accessoris i peces especials per deixar-la
totalment acabada. Segons projecte d'activitat, plànol detall, esquema ins-
tal.lacions i normativa vigent. (inclos)

GENERAL
CONTRA. INCEN.
total 1 1,00

1,00 1.350,00 1.350,00

26.05        ut  INSTAL. VENTILACIÓ FORÇADA EDIFICI ANNEX                        

Instal.lació d'equips de ventilació forçada de l'edifici annex. S'inclouen  tots
els components necessàris, maquinàries, conductes, reixes, accessoris i
peces especials per deixar-la totalment acabada. Segons projecte d'activitat,
plànol detall, esquema instal.lacions i normativa vigent.

GENERAL
VENT. FORÇ
total 1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPITOL 26 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA  INCENDIS.................. 10.230,00
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CAPITOL 27 URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       

27.01        m² IMPLANTACIÓ DE GESPA AMB PANS D'HERBA                           

Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa
Standard C4

GENERAL
TERRENY
total solar 1 400,00 400,00

400,00 13,03 5.212,00

27.02        m² PAVIMENT DE FORMIGÓ                                             

Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes,
de gruix 8 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

GENERAL
TERRENY
Rampa entrada i aparcament
cotxes, total

1 215,00 215,00

215,00 23,84 5.125,60

27.03        ut  BANC DE JARDI DE FUSTA                                          

Suministro i col · locació de banc amb respatller, de llistons de fusta tropical
de 4,0 x4, 0 cm, senzill, de 170 cm de longitud, pintat i envernissat, amb su-
ports de fosa i cargols i passadors d'acer cadmiat, fixat amb tacs d'expansió
d'acer, cargols especials i pasta química a una base de formigó
HM-20/P/20/I. Fins i tot excavació i formigonat de la fonamentació base. To-
talment muntat.

GENERAL
MOBILIARI URBÀ
Total 4 4,00

4,00 216,04 864,16

27.04        ut  CONJUNT TAULA + BANCS DE PEDRA                                  

Conjunt de taula de 2,00x1,10m amb dos bancs de 1,5x0,50m de formigó
gris sense respatller, col·locat encastat a terra

GENERAL
MOBILIARI URBÀ
Total 2 2,00

2,00 1.580,00 3.160,00

27.05        ut  PAPERERA                                                        

Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte
vertical, de tipo fija, boca ovalada, de 50 litros de capacidad, de chapa de 1,5
mm de espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales
1000x490x320, antivandálica, con sombrero, con tacos de expansión de
acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado de la cimentación base. To-
talmente montada.

GENERAL
MOBILIARI URBÀ
Total 4 4,00

4,00 237,14 948,56

27.06        ut  GRONXADOR AMB SEIENTS                                           

Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura
de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fi-
xats amb fixacions mecàniques

GENERAL
MOBILIARI URBÀ
Total 1 1,00

1,00 1.721,00 1.721,00

27.08        ut  TOBOGAN                                                         

Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, de 2 m
d'alçada

GENERAL
MOBILIARI URBÀ
Total 1 1,00

1,00 3.192,66 3.192,66

27.09        ut  BALANCÍ                                                         

Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de pla-
ques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

GENERAL
MOBILIARI URBÀ
Total 1 1,00

1,00 968,12 968,12

TOTAL CAPITOL 27 URBANITZACIÓ I JARDINERIA ....................................................... 21.192,10
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CAPITOL 28 PISCINA                                                         

28.01        m² FORMACIÓ VAS PISCINA                                            

Formació de vas de piscina mitjançant projecció de capa de formigó gunitat
de 15 cm de gruix i adormiment ràpid, (HA-25/P/20/IIa) amb ciment i àrids
especials, amb armadura formada per doble malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080, sense juntes de di-
latació, per a la formació de solera i murs del vas monolític en piscines. Fins
i tot p / p d'obra civil composta d'encofrat perdut de paredó de maons cerà-
mics de buit doble, acabament de cantonades interiors, verticals i horitzon-
tals, en mitja canya, connectors, separadors, armadures, cèrcols de remata-
da, formació d'escales, farcit amb àrids l'extradós del mur i formació d'una
base de 15 cm de gruix de separació entre el terreny i el formigó de la sole-
ra.

GENERAL
VAS PISCINA
Base 1 9,70 5,00 48,50
Cares 2 9,70 1,50 29,10
Cares 2 5,00 1,50 15,00

92,60 52,30 4.842,98

28.02        m² FORMACIÓ DE MÉNSULA                                             

Formació de mènsula en vora de piscina de formigó armat HA-30/B/20/IV fa-
bricat en central i abocada amb cubilot, de 10 cm de gruix i armada amb ma-
lla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2, 20 UNE-EN
10080. Abocament del formigó sobre emmacat base de capa de graves de
20 cm de gruix, estant encara tendre el formigó de murs per evitar juntes.
Fins i tot p / p de formació de canal sobreeixidor perfectament anivellat amb
la inclinació deguda i pavimentació amb llosetes de formigó per exteriors,
assegudes sobre capa de morter de ciment M-5, estès sobre la solera de
formigó que forma la mènsula. Fins i tot p / p de junt de dilatació, rejuntat
amb beurada de ciment 1 / 3 CEM II / AP 32,5 R i neteja.

GENERAL
VAS PISCINA
Perimetre 1 29,40 0,30 8,82

8,82 79,56 701,72

28.03        m² REVESTIMENT VAS PISCINA                                         

Subministrament i col·locació de revestiment de mosaic de vidre en terres i
parets de vasos de piscines, en plaquetes sobre paper de 2,5 x2, 5 cm, sè-
rie llisa en color o combinació de colors, rebudes amb adhesiu de ciment
normal, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color blanc, so-
bre arrebossat previ de morter de ciment M-15 i rejuntat amb morter de jun-
tes de resines reactives RG, per a junta oberta entre 3 i 15 mm. Fins i tot p /
p de talls, formació de ángulos arrodonits i peces especials.

GENERAL
VAS PISCINA
Base 1 9,70 5,00 48,50
Cares 2 9,70 1,50 29,10
Cares 2 5,00 1,50 15,00

92,60 32,50 3.009,50

28.04        ut  CUADRE ELÈCTRIC                                                 

Subministrament i instal · lació de quadre elèctric de comandament i protec-
ció per piscina de 9,70x5x1, 5 m (volum 75 m³), amb caixa estanc, diferencial
de alta sensibilitat, arrencador, relè tèrmic de protecció de motor, selectors,
rellotge programador manual-automàtic, pilots de senyalització marxa-paro i
ploms de protecció, tot això cablejat i muntat interiorment i unit a motor sota
tub d'acer. Totalment instal · lat i en funcionament.

GENERAL

PISCINA
Total 1 1,00

1,00 320,13 320,13

28.05        ut  EQUIP DE DEPURACIÓ                                              

Suministro i instal · lació d'equip complert de depuració per piscina de
9,70x5x1, 5 m (volum 75 m³), constituït per: Equip de filtració construït en po-
lièster reforçat amb fibra de vidre, col · lector de plàstic, vàlvules de papallo-
na per filtrat i rentat, prefiltres de cabell, cistells coladors, bombes centrífu-
gues, motors elèctrics, manòmetres; circuit tancat de canonades de PVC al
voltant de la piscina i enllaç del filtre amb el grup motobomba i accessoris
constituïts per: 1 bunera de fons antiremolins de polièster, 3 becs d'impulsió
de ABS i 3 skimmers de ABS. Totalment instal · lat i en funcionament.

GENERAL
PISCINA
Total 1 1,00

1,00 3.850,00 3.850,00

28.06        ut  EQUIP AUTOMÀTIC DE CLORACIÓ                                     

Subministrament i instal · lació d'equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua
amb bomba dosificadora electrònica. Fins i tot regulador de clor i PH, dipòsit
de polietilè i canonades de connexió. Totalment instal · lat i en funcionament.

GENERAL
PISCINA
Total 1 1,00

1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL CAPITOL 28 PISCINA ........................................................................................ 14.574,33
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CAPITOL 29 SEGURETAT I SALUT                                               

29.01        PA PLA DE SEGURETAT I HIGIENE.                                     

Redacció Pla de seguretat i higiene.

GENERAL
TOTAL
total 1 1,00

1,00 420,00 420,00

29.02        PA SEGURETAT I HIGIENE EXEC. SEGONS PRESSUPOST EXTERN              

Subministre i col.locació de materials, pel cumpliment de les indicacions del
Plà de Segureta i Higiene.

GENERAL
TOTAL
total 1 1,00

1,00 2.700,00 2.700,00

TOTAL CAPITOL 29 SEGURETAT I SALUT .................................................................... 3.120,00

CAPITOL 30 VARIS                                                           

30.01        ut  DECORACIÓ VESTÍBUL ENTRADA I ESCALES                            

Previsió decoració vestíbul d'entrada edifici i escala.

ZONES COMUNS
DECORACIÓ ENTRADA, ESC I
VEST.
total 1 1,00

1,00 980,00 980,00

30.02        ut  SENYALITZACIÓ I RETOLS INT. EDIFICI ANNEX                       

Previsió senyalització i retolació interior de edifici annex

GARATGE I TRASTERS
SENYAL. I RETOLS
total 1 1,00

1,00 150,00 150,00

30.03        ut  SENYALITZACIÓ I RETOLS. INT. P1 A PSC.                          

Previsió senyalització i retolació interior de vestíbuls, escala comunitaria,
portes apartaments, armaris instal.lacions, etc..

ZONES COMUNS
SENYALIT. I RETOLS
total 1 1,00

1,00 650,00 650,00

30.04        ut  APLICS EXTERIORS BALCONS                                        

Previsió subministre i connexionat d'aplic exterior hermètic de balcons dels
apartaments, etc.

APARTAMENTS
APLICS
pb-1 apart. B, total 2 2,00
p1-1 apart. A, total 2 2,00
p1-2 apart. B, total 2 2,00
psc-1 apart. A, total 2 2,00
psc-2 apart. B, total 2 2,00
ZONA COMÚ
pb-2 zona esbarjo, total 2 2,00

12,00 37,00 444,00

30.05        ut  APLIC EXT. ENTRADA EDIFICI (HERMETIC)                           

Previsió subministre i connexionat d'aplic exterior hermètic d'entrada a l'edifi-
ci.

ZONES COMUNS
ENTRADA EDIFICI
pb entrada carrer 2 2,00

2,00 30,00 60,00

30.06        ut  APLICS INT. VESTÍBULS, ESCALES, COMUNITARIS                     

Previsió subministre i connexionat d'aplic interior de vestíbuls, escales, ar-
maris d'instal.lacions comunitaris, etc.

ZONES COMUNS
APLICS INT. VEST. ESC.
p-1 escala emergencia 1 1,00
pb comptadors electrics 1 1,00
pb comptadors aigua 1 1,00
pb armari R.I.T.I 1 1,00
pb armari telecos 1 1,00
pb armari llum 1 1,00
p1 armari aigua 1 1,00
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p1 armari telecos 1 1,00
p1 armari llum 1 1,00
p2 cambres instal. aigua 1 1,00
p2 armari telecos 1 1,00
p2 armari llum 1 1,00
p3 cambres aigua 1 1,00
p3 armari energia solar 1 1,00
p3 armari telecos 1 1,00
p3 armari llum 1 1,00
psc armari R.I.T.S 1 1,00

17,00 34,00 578,00

30.07        ut  LLUM DE BOU INT. VESTÍBULS, ESCALES, COMUNITARIS (S OSTRE)       

Previsió subministre i connexionat de llum de bou interior encastats en els
falsos sostres de vestíbuls, escales, replans, etc.

ZONES COMUNS
LLUM BOU INT. VEST.
pb escala-vestíbul 6 6,00
p1 escala-vestíbul 6 6,00
psc escala-vestíbul 6 6,00

18,00 22,00 396,00

30.08        ut  LLUM SOBRE PORTES ASCENSORS VESTÍBULS                           

Previsió subministre i connexionat de regleta amb tapa translúcida de me-
tracrilat, fluorescent 1x18 W, sobre portes d'ascensors comunitaris.

ZONES COMUNS
LLUM BOU PORTA ASCENSOR
pb porta ascensor 1 1,00
p1 porta ascensor 1 1,00
psc porta ascensor 1 1,00

3,00 25,00 75,00

30.09        ut  NETEJA HABITATGES                                               

Neteja final d'un apartament

APARTAMENTS
NETEJA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 150,00 750,00

30.10        ut  NETEJA EDIFICI                                                  

Neteja final de vestíbuls, escales i zones comunitaries del edifici.

ZONES COMUNS
NETEJA EDIFICI
total 1 1,00

1,00 400,00 400,00

30.11        ut  TOPALLS PER PORTES                                              

Subministre de topalls per portes interiors dels apartaments, entrada d'edifi-
ci, vestíbuls i escales, cambres d'instal·lacions, etc..

ZONES COMUNS
TOPALLS
porta entrada edif ici 2 2,00
portes entrada apartaments 5 5,00
portes cambres d'instal. 5 5,00
portes lavabos zona comú 2 2,00

14,00 1,95 27,30

30.12        ut  EXTINTORS VESTÍBULS ESCALES                                     

Previsió pel subministre i col.locació d'un extintor contra incendis en vestí-
buls escales i edifici annex

ZONES COMUNS
pb a psc zones comuns,  total 3 3,00
pb a p1 edifici annex 2 2,00

5,00 35,00 175,00

30.13        PA PARTIDES IMPREVISTOS                                            

Previsió per partides no previstes en el pressupost.

GENERAL
TOTAL
total 1 1,00

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPITOL 30 VARIS ........................................................................................... 6.485,30
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CAPITOL 31 MOBILIARI, ROBA, UTENSILIS I FARMACIOLA                         

31.01        ut  TAULA DE MENJADOR + CUATRE CADIRES                              

Sumnistrament i col·locació de  taula de 130x90cm de KIBUC model TRA-
ZOS en nogal amb 4 cadires d'estructura metàl · lica d'acer inoxidable polit i
suport encoixinat en goma escuma injectada, entapissada en negre.

APARTAMENTS
TAULA+CADIRES
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 840,00 4.200,00

31.02        ut  SOFÀ LLIT DE 190cm                                              

Suministre de sofà convertible en llit de mides 190x85x100cm extensible a
190x140cm en color beig.

APARTAMENTS
SOFA LLIT
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 750,00 3.750,00

31.03        ut  MOBILIARI DEL MENJADOR                                          

Sumnistrament i col·locació de composició de KIBUC model RAY en nogal
de mòduls de 200 cm de llarg combinat amb lacat blanc, porus obert i vidre
blanc, tauleta de centre de formes mínimes de 80x50cm, amb potes metàl ·
liques.

APARTAMENTS
MOBILIARI MENJADOR
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 950,00 4.750,00

31.04        ut  ARMARI DORMITORI                                                

Sumnistrament i colo·locació d'armari de dormitori KIBUC model NUIT amb
portes corredisses de mides 200x240cm que ofereixen una còmoda obertu-
ra ocupant el mínim espai en cervino i vidre ombra.

APARTAMENTS
ARMARI DORMITORI
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 850,00 4.250,00

31.05        ut  LLIT DE 150X200cm                                               

Sumnistrament i colo·locació de composició de dormitori KIBUC model
NUIT compost per un joc de capçals que s'uneixen per integrar el llit i les
tauletes en roure cendra i cervino, de mides totals de llarg 305cm. Inclou
matalàs

APARTAMENTS
LLIT DE 150X200cm
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 680,00 3.400,00

31.06        ut  UTENSILIS DE CUINA                                              

Sumnistrament de pack d'utensilis de cuina compost per (2 paelles, 2 olles,
4 plats grans, 4 plats sopers, 4 plats petits, 4 forquilles, 4 culleres soperes,
4 culleres de postre, 4 ganivets, 4 culleres, 1 gavinet de pa, un ganivet gran,
1 escorxador, 1 cullera de 33 cm, cullerot de 28 cm, pala de 34 cm i estri per
spaghetti de 34 cm, 1 ratllador, 1 obre llaunes, 1 vinagrera, 4 gots d'aigua, 4
tasses de café, 4 draps de cuina, 1 manopla, 1 taula de tallar)

APARTAMENTS
UTENSILIS DE CUINA
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 95,00 475,00

31.07        ut  UTENSILIS DE MENJADOR                                           

Sumnistrament de pack d'utensilis de menjador compost per (2 jocs de es-
tovalles amb 4 tovallons, 1 cendré)

APARTAMENTS
UTENSILIS DE MENJADOR
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 40,00 200,00

31.08        ut  ROBA DE BANY                                                    

Sumnistrament de pack de roba de bany compost per (2 tovalloles de bany,
2 tovalloles de lavabo, sabó)

APARTAMENTS
ROBA DE BANY
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 50,00 250,00

31.09        ut  ROBA DE LLIT                                                    

Sumnistrament de pack de roba de llit compost per (2 jocs de llençols, 2
mantes, 4 coixins)

APARTAMENTS
ROBA DE LLIT
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pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 80,00 400,00

31.10        ut  TELEVISIÓ+DVD                                                   

Suministrament de televisió LCD de 40" i DVD de la casa Panasonic.

APARTAMENTS
TV+DVD
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 450,00 2.250,00

31.11        ut  DECORACIÓ                                                       

Previsió de decoració de menjador i dormitori.

APARTAMENTS
DECORACIÓ
pb-1 apart. B, total 1 1,00
p1-1 apart. A, total 1 1,00
p1-2 apart. B, total 1 1,00
psc-1 apart. A, total 1 1,00
psc-2 apart. B, total 1 1,00

5,00 75,00 375,00

31.12        ut  PREVISIÓ REPOSICIÓ MATERIAL                                     

GENERAL
PREVISIÓ MATERIAL
total 1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPITOL 31 MOBILIARI, ROBA, UTENSILIS I FARMA CIOLA ............................. 24.800,00

TOTAL.............................................. ..............................................................................375.850,04
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5.5.2  RESUM PRESSUPOST  
 

 

RESUM DE PRESSUPOST 
 

 

CAP. RESUM EUROS % 
 

01 
 

ENDERROCS............................................................................................................................................... 
 

7.575,51 
 

2,02 
02 ACONDICICIONAMENT DEL TERRENT .......................................................................................................... 12.113,62 3,22 
03 FONAMENTS............................................................................................................................................... 216,02 0,06 
04 ESTRUCTURA  DE FORMIGÓ ARMAT ............................................................................................................ 3.715,73 0,99 
05 ESTRUCTURA  D'ACER ................................................................................................................................ 242,93 0,06 
06 PALETERIA.................................................................................................................................................. 3.538,94 0,94 
07 PEDRERIA I MARBRES ................................................................................................................................. 2.888,42 0,77 
08 COBERTES ................................................................................................................................................. 10.496,22 2,79 
09 AÏLLAMENTS ............................................................................................................................................... 5.519,40 1,47 
10 REVESTIMENTS  I ARREBOSSATS................................................................................................................. 15.907,27 4,23 
11 ENGUIXATS  I PLADUR.................................................................................................................................. 26.065,02 6,93 
12 PAVIM ENTS I ENRAJOLATS.......................................................................................................................... 25.176,35 6,70 
13 FUSTERIA EXTERIOR .................................................................................................................................. 25.700,86 6,84 
14 FUSTERIA INTERIOR ................................................................................................................................... 16.576,11 4,41 
15 SERRALLERIA ............................................................................................................................................. 14.982,60 3,99 
16 ENVIDRAMENT ............................................................................................................................................ 1.825,00 0,49 
17 PINTURA..................................................................................................................................................... 6.018,45 1,60 
18 CUINES....................................................................................................................................................... 19.839,67 5,28 
19 SANITARIS I AIXETES ................................................................................................................................... 6.100,25 1,62 
20 INSTAL&LACIONS DE SANEJAMENT  I EVACUACIÓ.......................................................................................... 9.484,64 2,52 
21 INSTAL&LACIÓ  ELECTRICITAT....................................................................................................................... 16.820,60 4,48 
22 INSTAL&LACIÓ  ENERGIA SOLAR I CLIMATITZACIÓ.......................................................................................... 31.288,20 8,32 
23 INSTAL&LACIÓ  DE FONTANERIA.................................................................................................................... 10.603,50 2,82 
24 INSTAL&LACIONS D'ASCENSOR .................................................................................................................... 11.643,00 3,10 
25 INSTAL&LACIONS AUDIOVISUALS  I DE COMUNICACIÓ .................................................................................... 11.110,00 2,96 
26 INSTAL&LACIONS DE PROTECCIÓ  CONTRA INCENDIS ................................................................................... 10.230,00 2,72 
27 URBANITZACIÓ  I JARDINERIA....................................................................................................................... 21.192,10 5,64 
28 PISCINA ...................................................................................................................................................... 14.574,33 3,88 
29 SEGURETAT  I SALUT................................................................................................................................... 3.120,00 0,83 
30 VARIS ......................................................................................................................................................... 6.485,30 1,73 
31 MOBILIARI,  ROBA, UTENSILIS I FARMACIOLA ................................................................................................ 24.800,00 6,60 

 TOTAL  EX ECUCIÓ MATERIAL 

16,00 % Despeses  Generals ......................  60.136,01 

6,00 % Benefici industrial..........................  22.551,00 

375.850,04 

 SUMA DE G.G. y B.I. 82.687,01 

 18,00 % I.V.A...........................................  82.536,67 82.536,67 

 TOTAL  PRESSUPOST  CONTRACTA 541.073,72 

 TOTAL  PRESSUPOST GENERAL 541.073,72 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat deC IN C -C EN TS QU ARAN TA-U N M IL SETAN TA-TRES  EU ROS amb SETAN TA-DOSC ÈN TIM S 

 
Febrer 2012 a Terrassa 

 

 

LA PROPIETAT  L´ARQUITECTE 
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6. CONCLUSIONS 

 

Durant el transcurs de la redacció del projecte he tret diverses conclusions: 

 

La primer i potser una de les mes importants es que quan s’hi va a fer l’estudi en situ de l’edifici a tractar, s’ha d’estar molt 

atent, i portar prèviament un guió de tots aquells treballs que en un futur s’hauran de realitzar, per evitar haver d’anar una i 

altre vegada, perquè falten mides per acabar de fer l’estat actual , perquè falten fotos per poder fer l’informe de patologies o 

mostrar detalls constructius existents, etc.. i més encara quan l’obra no està a mitja hora de la feina sinó que, com es el meu 

cas, està a cinc i perduda en mig d’una muntanya, amb una carretera que per poder passar dos cotxes es casi impossible.  

 

Així que el primer cop que vaig anar i al començar a dibuixar, ja vaig veure que em faltaven mides, llavors vaig volen avançar  

feina amb la redacció de la memòria, i també vaig veure que em seguia falta informació, així que en veure tot el que m’havia 

deixat vaig a ver de plantejar-me tornar a baixar i evidentment la segona vegada em vaig quedar uns dies, amb tot lo 

necessari per poder agafar la resta d’informació necessària per acabar d’enllestir el projecte, i encara així sempre falta alguna 

cosa, ja en qüestió de voler perfeccionar la feina. 

 

També es important que a l’hora de fer l’exploració de l’edifici, sobretot quan aquest te molts anys, hi ha tingut diverses 

funcions al llarg de la seva vida, es buscar tota la informació possible per arribar a entendre’l millor, però si hi ha l’opció de que 

alguna persona de la zona que hagi viscut tota la vida i tots els seus antecessors, son aquelles les millors fonts de 

documentació. 

 

Quan es tracta d’un poblet tan petit, que s’ha d’anar expressament allà perquè no et va de pas, es a dir un poblet perdut entre 

les muntanyes, es bastant difícil trobar normatives, i mes encara quan es traca d’un allotjament rural, que no especifica molt 

com s’ha de fer, i llavors pues es fa com més difícil la feina, penso que es millor tenir unes pautes a seguir. 

 

També ha sigut difícil definir com era el Molí quan feia de Molí ja que esta molt deixat de fa molts i molts anys, però com 

encara queden petites restes, les he pogut comparar amb llibres on parla de molins fariners i fer una petita composició. 

 

Una altre qüestió es la satisfacció de veure com els treballs que tan m’han costat realitzar, evidentment per falta d’experiència 

en la realitat, algun dia es portaran a la pràctica i com els propietaris de l’edifici volen veure el meu treball i com estan 

encantats amb les solucions que els hi ofereixo. 
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