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BLOC I: INFORMACIÓ PREVIA I ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 

ANNEX 1.01. PLÀNOL ESTACIONS I ITINERARIS AMBICIA’T. FONT: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. 
 

 
 

 
 

ANNEX 1.02. ENLLAÇOS D’INTERÈS SOBRE LES REFORMES URBANES 
 

http://www.granollers.cat/ajuntament/programa-dactuacio-municipal-2007-2011 
 
http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/placa-corona-primera-fase-les-obres-carretera (Primera fase) 
http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/sinicia-fase-final-les-obres-placa-corona (Fase final) 
 
http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/dissabte-25-setembre-sinaugura-reforma-carretera 
(Inauguració) 
 
http://www.granollers.cat/noticies/alcalde/inaugurada-reforma-carretera (Reforma inaugurada) 

 

VOSTÈ ESTÀ 
AQUÍ 

http://www.granollers.cat/ajuntament/programa-dactuacio-municipal-2007-2011
http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/placa-corona-primera-fase-les-obres-carretera
http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/sinicia-fase-final-les-obres-placa-corona
http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/dissabte-25-setembre-sinaugura-reforma-carretera
http://www.granollers.cat/noticies/alcalde/inaugurada-reforma-carretera
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ANNEX 1.03. RECULL D’IMATGES HISTÒRIQUES DEL MERCAT 
 

Seguit d’imatges extretes de l’Arxiu Municipal de Granollers. 
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ANNEX 1.04. PROJECTES I REFUGIS DE LA GUERRA CIVIL. 
 

Projecte del Refugi de la Plaça Maluquer i Salvador 

 
 
Projecte del Refugi al menjador infantil de la “Unión Liberal” de Granollers. 

 

Projecte del refugi a Escola Ferrer i Guàrdia (ara escola Pía del Carrer Guayaquil) 

 
 
Institut de Segon Ensenyament (ara escola Pía del carrer Sant Josep de Calassanç) 

 

http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=160
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=187
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=188


122                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

ALTRES REFUGIS TROBATS: 
 

- Refugi del carrer Minetes (ara carrer València): Refugi antiaeri. Actualment està abandonat. Podia acollir 
1500 persones i suportar bombes de fins a 100 kilos.  

- Refugi de les oficines de la Llum i Força (carrer Josep Irla): Refugi antiaeri. Actualment té males 
condicions d'accés. 

- Refugi de la Plaça de la República (ara plaça Ajuntament): Refugi antiaeri. Té capacitat per 300 
persones. S'han fet obres actuals en l'accés. 

- Refugi de la Plaça Barang: Refugi antiaeri. Tenia un disseny de galeria i capacitat per 800 persones. 
- Refugi del Carrer Lletjós (C/ Sant josep de Calassanç): Refugi antiaeri. Tenia disseny de galeria i capacitat 

per 600 persones. 
- Refugi del col·lector d'aigües (on avui hi ha el Club Natació Granollers): Refugi antiaeri. Amb capacitat 

per 2000 persones. 
 

REFUGIS CONEGUTS PERÒ NO TROBATS 
 

- Refugi de la Barriada de la Muntanya 
- Refugi del Carrer Santa Anna número 6 
- Refugi de darrera l'Hostal del Barri Lledoner 
- Col·lector d'aigües del Barri Lledoner 
- Casa de la Família Ripoll (carrer Francesc Macià) 
- Font Verda 
- Refugi de la Intersecció entre el Carrer Quevedo i la Via del tren 
- Carrer Durruti número 65 
- Carrer Josep Umbert 
- Carrer Wilson 55 (ara carrer Guayaquil). La nostra oficina d’obres es troba en el núm 31 d’aquest carrer. 
- Carrer santiago Rusinyol, 70 (ara Girona) 
- Plaça Guillamet- Plaça de l'Església 
- Refugi del solar del carrer Vidal i Jumbert 
- Refugi de la Fàbrica Pinyol 
- Refugi de la Fàbrica de Can Botey 
- Refugi de la Fàbrica EGA 
- Refugi de la Fàbrica de can Comas 
- Refugi de la Fàbrica de la Font de l'escot 
- Refugi de la Bòvila d'en Sidro 
- Refugi de la Fàbrica Monta 
- Escola Lluís Castell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1.05. EVOLUCIÓ DE LA PLAÇA DE LA CORONA (1910-2010) 
 

 
Plaça de la Corona anys 10. Autor desconegut/Col·lecció Ajuntament de Granollers 
 

 
Construcció monument morts a la Guerra d’Àfrica, 1929. Autor desconegut/Col·lecció Ajuntament de Granollers. 

http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=159
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=161
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=162
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=163
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=164
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=165
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=166
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=167
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=169
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=170
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=171
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=172
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=173
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=174
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=175
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=176
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=177
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=178
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=179
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=180
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=181
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=182
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=183
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=184
http://www.websmuseugranollers.org/memoriaretrobada/fitxalloc.php?recordID=186
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Plaça de la Corona, anys 30. Autor desconegut/Col·lecció Ajuntament de Granollers. 
 

 
Plaça de la Corona, 1951. Autor: Joan Guàrdia. 

 
Plaça de la Corona, 1973. Autor: Lluís Tintó/Fons Ajuntament de Granollers. 
 

 
Plaça de la Corona, 2011. Autor: Àxel Illa. 
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BLOC II: FASE D’ENDERROC I ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

ANNEX 2.01. CÀLCULS GESTIÓ DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ DE L’ENDERROC SEGONS ITEC 
 

BASTIDA TUBULAR 
 

 

 
Examinant els plànols, considerem les mides següents de bastida: 

- Alçada: 9m 
- Llargària Plaça de la Corona: 17m 
- Llargària Carrer Conestable de Portugal: 19m 

 
D’aquí extraiem un total de 324m2 de bastida.  
Les emissions totals són: 1.817,64Kwh i 1.710,72Kg de CO2. 

 
Els càlculs respecte l’enderroc de l’estructura es separaran segons el tipus de construcció definida en el projecte, 
i agafant els valors de volums reals de cada un d’ells. 

 

ESTRUCTURA DE FUSTA 
 

 
Per treure els càlculs considerem tota la superfície construïda amb sostre de bigues de fusta d’una tercera part 
de la superfície construïda, 252m2. Això ens dóna uns valors de: 372,96Kwh de cost energètic i 350,28Kg 
d’emissió equivalent de CO2. 

ESTRUCTURA D’OBRA DE FÀBRICA 
 

 
 
Al tenir 227,55m3, els valors totals obtinguts són els següents: 

- 3.238,04Kwh de cost energètic 
- 3.044,62Kg d’emissió equivalent de CO2 
- 409.590Kg de residu, considerat segons les tres normatives, principalment com a inert. Aquest valor 

s’acosta molt al de la taula del projecte, que considera una producció de 409.752Kg.  
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ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I MORTER 
 

  
 
Al tenir 27,59m3, els valors totals obtinguts són els següents: 

- 448,61Kwh de cost energètic 
- 421,85Kg d’emissió equivalent de CO2 
- 66.216Kg de residu, considerat segons les tres normatives, principalment com a inert. Aquest valor 

s’acosta molt al de la taula del projecte, que considera una producció de63.504Kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTRUCTURA DE MATERIAL PETRI 
 

 
 
Al tenir 36,28m3, els valors totals obtinguts són els següents: 

- 554,36Kwh de cost energètic 
- 521,34Kg d’emissió equivalent de CO2 
- 87.072Kg de residu, considerat segons les tres normatives, principalment com a inert. Aquest valor se’ns 

allunya de la taula del projecte, que considera una producció de 26.460Kg.  
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TRANSPORT DELS RESIDUS 
 

 
Aquest càlcul es realitzarà a partir del valor de volum aparent total del projecte (556,63m3). Això ens provoca uns 
valors de: 1.786,78Khw de cost energètic i 1681,02Kg de CO2 equivalent. Només es considera el transport, ja que 
la càrrega ha anat imputada a tots els valors d’enderroc d’estructures. 
 

ARRENCADA DE PAVIMENTS 
 

PAVIMENT EDIFICI:

 
Amb una superfície calculada sobre plànols de 311,81m2 obtenim els valors: De 505,13Kwh de cost energètic, 
477,07Kg equivalents de CO2. Pel que fa al pes en residus, ens surt 18.708,60Kg. 
 
 

PAVIMENT PATI: 

 
Amb una superfície calculada sobre plànols de 208,19m2 obtenim els valors: De 689,11Kwh de cost energètic, 
649,55Kg equivalents de CO2.  
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ANNEX 2.02. CERTIFICATS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

GESTIÓ DE RUNES 
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GESTIÓ MATERIAL FÈRRIC 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓ PLAQUES DE FIBROCIMENT 
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ANNEX 2.03. DOCUMENTS TECNOCATALANA DE RUNES 
 

PREUS DELS ÀRIDS RECICLATS 
 

Preus cedits pel gerent de l’empresa, a dia 07/09/2011 
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SINÒPTIC DE PLANTA 
 
 

 
 

CODI DESCRIPCIÓ  

PRIMARI  1.08 / 1.09 Alimentador Extractor Molí  E1.2 Detector de Gir Cinta Fins 6.05 Bomba Hidràulica Apertura Molí  

E 0.0 Detector de Proximitat Camió E 0.3 Detector Gir Cinta Pulmó  2.08 Cinta Fins  5.01 Molí Percutor Metso 10-07 

C 0.1 Càmera 1 6.04 Polispast 2.09 Bufador Gran E3.3 Detector Gir Garbell Tusa 

S 0.1  Secció 1 10.1 Botzina Inici Activitat 2.10 Detector Porta Bufador Gran 3.04 Garbell Tusa 

1.01 Alimentador Tolba Primari E 0.4 Detector Gir Overband 2.11 Bufador Petit E2.3 Detector Gir CintaTot-U 0-20 

S 0.2 Secció 2 EW 100 Sonda Acumulació Tolba Secundari 2.12 Detector Porta Bufador Petit 3.05 Cinta  Tot-U 0-20 

E 0.1  Detector gir Cinta Metàl·lica   SECUNDARI   2.13 Conjunt Banyera  E2.5 Detector Gir Cinta Grava 20-40 

1.02 Cinta Metàl·lica   2.01/ 2.02  Alimentador Cinta Trommel Gran  E1.4 Detector Gir Cinta Àrid Banyera 3.06 Cinta Grava 20-40  

C 0.2 Càmera 2 E0.5 Detector Gir Cinta Trommel 2.14 / 2.15 Alimentador  Escorredor  E2.7 Detector Gir Cinta Grava 40-70 

S 0.3 Secció 3 2.03 Cinta Trommel Gran  E1.5 Detector Gir Cinta Retorn Terciari  3.07 Cinta Grava 40-70 

1.03 / 1.04 Plat Inoxidable E0.6 Detector Gir  Trommel Gran  2.16 Cinta Retorn Terciari  

E 0.2 Detector Gir Cinta Pregarbellat 2.04 Trommel Gran  E1.6 Detector Gir Cinta Stock  

1.05 / 1.06 Pregarbellador  E 1.0 Detector Gir  Cinta Triatge  2.17 Cinta Stock  

6 .02 Minigiratoria Tackeuchi  2.05 Cinta Triatge  EW 102 Sonda Acumulació Tolba Terciari 

1.07 Plat Triatge  E0.7 Detector Gir Cinta T-T TERCIARI  

1.10 Cinta Pregarbellat  2.06 Cinta T-T 3.01 / 3.02 Alimentador Cinta Molí Petit  

6.03 Bomba Hidràulica Obertura Molí  E1.1 Detector Gir Trommel Petit E2.0 Detector Gir Cinta Molí Petit  

4.01 Molí Percutor Metso 12-10 2.07 Trommel Petit 3.03 Cinta Molí Petit  
 
  



132                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

  



Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  133 

 

BLOC III: ANÀLISI PROJECTE EXECUTIU 
 

ANNEX 3.01. PLA MARC DE MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 
 

L’any 2005, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Protocol de Kyoto, la Unió Europea (UE) va posar en 
funcionament el mercat de drets d’emissió de diòxid de carboni i l’Estat espanyol va aprovar els drets d’emissió 
assignats a les indústries afectades per les regulacions del protocol. A Catalunya, el 2006, es va atribuir a la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (DGPAS), del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(DMAH), la competència d’impulsar l’elaboració d’una estratègia contra el canvi climàtic i el compliment del 
Protocol de Kyoto. Aquest mateix any es va crear la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (CICC) per tal 
de coordinar l’actuació del Govern de la Generalitat en la lluita contra el canvi climàtic, i l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic (OCCC), per donar suport tècnic a la CICC. 
 
Entre octubre del 2007 i febrer del 2008 es va celebrar la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, que va clausurar 
el conseller del Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, amb la presentació de l’Avantprojecte del pla català 
de mitigació del canvi climàtic 2008-2012. L’objectiu d’aquest pla era contribuir al compliment del Protocol de 
Kyoto a l’Estat espanyol en la part proporcional de reducció de gasos corresponent de Catalunya. A la convenció 
hi van participar més de vuit-centes persones i es van presentar 974 propostes per al Pla. 
 
El Pla, elaborat per l’OCCC, va incorporar la majoria d’aportacions en forma de mesures per tal de reduir 
anualment 5,33 milions de tones de CO2 o gasos equivalents provinents de les emissions difuses durant el 
període 2008-2012. Les emissions difuses són aquelles no previstes per la Directiva 2003/87/CE sobre el comerç 
de drets d’emissió, i corresponen a les generades pel transport, l’agricultura, la construcció i l’ús d’habitatges, el 
sector de serveis, la indústria no coberta per la directiva esmentada, i la prevenció i tractament dels residus o els 
dissolvents. Sobre tots aquests àmbits, Catalunya té àmplies competències. 
 
Segons la xifra de referència a la UE, el cost de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 
per als sectors difusos era de 37 €/t. A Catalunya, el Pla comportaria una despesa anual de 27,4 €/hab. i un 0,1% 
del PIB català, lluny dels 156 € de mitjana que costaria complir el Protocol de Kyoto als ciutadans de la UE. 
 
El document quantificava els esforços a fer per cada sector i identificava les accions que calia dur a terme per 
mitigar-ne les emissions. Els esforços de reducció es concretaven així:   
 

  Reducció GEH anual 
Subprogrames Mt CO2 eq/any % 
Sector agrari 0,259 4,9 
Construcció i ús d’habitatges 0,447 8,4 
Sector dels serveis 0,314 5,9 
Indústria no sotmesa a la Directiva 2003/87/CE 1,159 21,7 
Prevenció i tractament de residus 0,325 6,1 
Transport i mobilitat 1,86 34,9 
Acords voluntaris i Domestic Offset Projects* 0,966 18,1 
TOTAL 5,33 100 

 
* Els acords voluntaris estan més orientats a incentivar i visualitzar totes aquelles actuacions positives en la lluita 
contra el canvi climàtic que fan les empreses. Els Domestic Offset Projects són un mecanisme dissenyat per 
estimular la reducció interna de les emissions difuses de les empreses a través de compensacions econòmiques. 
 

 
 
 

ANNEX 3.02. DADES PER LA REFLEXIÓ 
 

Catalunya comença a disminuir considerablement les emissions de CO2 a partir del 2007, coincidint amb la crisi 
econòmica. 
 
Les últimes dades que la conselleria de Medi Ambient i Habitatge ha presentat de les emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle a Catalunya, són les corresponents a l'any 2008, que van ser de 54,226 milions de tones de 
CO2 equivalent. 
Aquesta xifra suposa una disminució de 3,077 milions de tones de CO2 equivalent respecte de l’exercici 2007, un 
7,63%, dada que situa Catalunya, respecte del total de les seves emissions, en un increment total del 34,55% 
respecte l’Any Base del Pla del Marc de Mitigació del Canvi Climàtic, superat anualment des de 1994. 
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Dins dels valors d’emissions de CO2, la gran majoria provenen del processat de l’energia (76,84% del total). Per 
això la seva gràfica d’evolució és força similar a la tendència d’emissions totals a Catalunya. Aquí es troben 
desglossades les evolucions dels seus principals rams. 
 

 

 
 
 
 
 

 Indústries del sector energètic: Les emissions del sector disminueixen 0,377Mt CO2eq. Cal fer notar que 
una part molt important d'aquestes emissions s’originen en instal·lacions cobertes per la Directiva de comerç de 
drets d'emissió. Aquest sector és el que ha patit l’augment percentual més elevat respecte el 1990, actualment 
en 102,92%. Va assolir el seu màxim l’any 2005, on es trobava un 137,26% per sobre de l’any de referència. 

 

 Indústries manufactureres i de la construcció: Hi ha una sèrie d'indústries, com les de ciment, calç, vidre 
o ceràmica, amb una activitat molt relacionada amb la construcció que, en les seves instal·lacions grans, estan 
cobertes per la Directiva de comerç de drets d'emissió. Les emissions d'aquestes indústries han baixat en 
0,286Mt CO2eq. Actualment es troben un 55,92% per sobre dels valors de 1990. El seu màxim també es va assolir 
l’any 2005, quan es trobava un 66,08% per sobre. 
 

 Transport: Les emissions del transport han patit una davallada, fet que no passava des de 1997. Les 
dades per a l'any 2008, s’han reduït en 1,274Mt CO2eq. És el sector que més ha baixat en valors absoluts. Ara es 
troba en un 44,93% per sobre de 1990. L’any 2007 havia assolit el seu màxim històric. 

 
 Residus: D'acord amb la informació disponible, l'inventari espanyol ha modificat la seva metodologia de 

càlcul de les emissions en el sector dels residus. Això implica la correcció de tota la sèrie d'emissions originades al 
sector dels residus a Catalunya. D'aquesta manera, les emissions segueixen la tendència següent en els darrers 
anys: hi ha un increment, però cada vegada inferior a l'any anterior. El sector dels residus disminueix cada any les 
emissions originades als abocadors, ja que els sistemes de captació de biogàs s'amplien i es perfeccionen. 
 

 Processos industrials (no energètics):  Com poden ser les reaccions químiques en processos de 
producció. Actualment es troben un 3,64% per sota dels valors de l’any 1990. Això és un fet força remarcable, ja 
que l’any 2000 es trobava un 93,87% per sobre dels valors inicials de referència.  
 

 Ús de dissolvents i altres productes:  Aquest indicador, dins el total de Catalunya és força irrellevant en 
valors absoluts, ja que significa un 0,5% del total d’emissions de Catalunya. Tot i així es remarcable que es trobi 
un 10,61% per sobre dels valors de referència. L’any 1993 va patir la seva major davallada, coincidint any la crisi 
que va patir el país, aquell any es trobava un 10,61% per sota dels valor inicial. 
 

 Agricultura:  Aquest és el segon sector que actualment té el seu nivell d’emissions per sota dels valors de 
referència. És una de les activitats típiques al llarg de la història de Catalunya. Actualment emet un 1,82% menys 
de CO2 que en l’any 1990. 
 
Després de la reducció de l’any 2008, amb les dades que es tenen de l’any 2009, podem afirmar que la baixada 
serà més gran. Podríem pensar que estem començant a fer les coses bé, però hi molts factors que ens indiquen 
que això no és cert. 
 
Analitzant dades de molts sectors del país, podem atribuir perfectament aquesta reducció a la greu crisi 
econòmica que està patint el país. Com veurem després, hi ha  diversos indicadors dins del sector de la 
construcció són molt preocupants. 
 
Els valors dins del sector de la Directiva 2003/87/CE, sumen el 30,59% del  total d’emissions a Catalunya. Tot i 
així, l’últim any (2009) es van emetre 2,310Mt CO2eq. per sota dels drets adquirits per aquest sector, fet que 
demostra la poca exigència normativa. Aquests valors no entren dintre del PMMCC, per tant, al trobar-nos en un 
excés de drets, ens centrarem més en els valors de les emissions difuses. 
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Dins el sector No Directiva, aquest any 2008 s’han complert els valors fixats al PMMCC. Aquests es fixen en reduir 
fins al valor del 37% superior a l’any base, les emissions totals del sectors difusos. La mitjana d’emissions entre 
els anys 2008-2012, s’ha de mantenir per sota d’aquest percentatge. El marc normatiu engloba curiosament el 
període de crisi, fet que facilita no superar els valors definits en el pla. És considerable la greu diferència entre els 
percentatges que fixa el PMMCC respecte les del Protocol de Kyoto. La diferència entre les dues s’haurà 
d’equilibrar mitjançant el pagament d’aquest excés d’emissions.  
 

 

ANNEX 3.03. DADES DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT SOBRE EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE 
HIBERNACLE (GEH) 
 

L’Estat Espanyol es va comprometre amb la signatura del Protocol de Kyoto a no incrementar en més del 15% les 
emissions de GEH en l’horitzó de 2012, respecte les emeses l’any 1990. Les últimes dades que tenim són de 2007, 
i aquestes es superen en un 53,2%. Es troben en una desviació aproximada del 37%. 
 
L’Estat Espanyol és el país industrialitzat on més han augmentat les emissions. A 2007 van patir un nou augment, 
després de la reducció observada en 2006. L’augment del preu del petroli i l’augment de generació d’energia a 
partir de fonts renovables (eòlica i hidroelèctrica) han contribuït a que les emissions de GEH no hagin estat 
encara superiors.  
 
S’estima que l’Estat Espanyol, acollint-se als mecanismes de flexibilitat, haurà d’adquirir drets d’emissió per un 
valor de 4.000M€ pel període 2008-2012. I això en els temps de crisi actuals és un seriós problema. 
 
A Catalunya, com hem vist, les emissions de gasos d’efecte hivernacle es trobaven l’any 2007 en un augment del 
49,9% respecte l’any base de 1990. Aquest valor ha davallat fins al 37% d’augment. Xifres lleugerament inferiors 
al creixement mitjà de l’Estat Espanyol. La desviació respecte els objectius de Kyoto és igualment considerable: 
un 34,9% l’any 2007, per un 22% l’any 2008. 
 
El gràfic següent correspon als valors fins l’any 2007. La tendència de Catalunya era superar la mitjana espanyola 
amb escreix, fet que s’ha anat reduint a partir de l’any 2000. 
 

 
 
Les emissions de GEH a Catalunya representen el 13% del total espanyol, tot i que el nostre PIB i la nostra 
població són del 18,7% i del 15,6%, respectivament. La gràfica següent ens mostra l’evolució d’aquest 
percentatge. Els últims anys aquest percentatge es troba en un dels seus punts més baixos. 
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Aquesta menor proporció es pot atribuir a que dos terços de la generació elèctrica que es genera a Catalunya 
prové de tres centrals nuclears, les emissions de les quals no computen –segons Kyoto- directament al país on es 
genera. Tanmateix, la gran importància del transport per carretera, així com d’altres processos industrials en el 
còmput d’emissions de CO2 allunyen també a Catalunya dels compromisos de Kyoto. 
 
El gràfic següent mostra la relació entre les tones de CO2 emeses en relació al volum de habitants de les 
Comunitats Autonòmiques. El valor d’Astúries de 31,0 T/hab. duplica la mitjana espanyola. Catalunya es troba en 
7,9 T/hab. fet que representa la meitat de la mitjana del país. Només es troben per sota seu: Melilla, Madrid, 
Ceuta i Comunitat Valenciana. 
 

 
 
Respecte a les emissions de CO2 equivalent afectades per la Directiva 2003/87/CE de comerç d’emissions, el Plan 
Nacional de Asignaciones 2008-2012 (PNA II) estableix la quantitat de CO2eq que podran emetre gratuïtament les 
indústries afectades. Les tones de CO2eq que les empreses emetin, i sobrepassin o es quedin per sota de les 
assignacions del PNA II, s’hauran de comprar o vendre al mercat d’emissions. 
 
 

Existeix una evolució diària del preu de mercat del CO2 a la Borsa espanyola de Drets d’Emissió SENDECO2, com 
es pot veure a la imatge extreta del web www.sendeco2.com a dia 22/11/2011.  
 

 
 
Tal i com es pot veure, aquest mercat també ha patit una forta retrocés de valors respecte els seus valors 
màxims. En el cas de EUA va ser de 26,86€/T el mes de Juny de 2008. A la CEU de 21,04 en el mes de Juliol del 
mateix 2008. Als Estats Units sempre ha estat per sobre del valor de la Comunitat Europea. No només al llarg de 
l’any 2011, sinó del seu històric de valors que data de 2008. 
 
Fent uns càlculs ràpids, el valor del CO2 emès a Catalunya l’any 2008, a dia d’avui (6,50€/T) és de 352,729 milions 
d’Euros. Extrapolant els mateixos càlculs a les Emissions d’Espanya l’any 2007, el seu valor seria de 2868,814 
milions d’Euros. 
 
 
 
 
 

  

http://www.sendeco2.com/
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ANNEX 3.04. RECULL DE NOTÍCIES 
 

22/11/2011: Ginebra alerta: «La quantitat de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera va arribar a un nou màxim 
el 2010». Així de contundent es mostra l’Organització Meteorològica Mundial, que recull totes les dades i 
insisteix que també s’ha registrat una acceleració en l’increment d’aquests gasos. L’estudi revela que entre 1900 i 
2010 s’ha produït un increment del 29% en l’escalfament de la Terra, provocat pels GEH. El diòxid de carboni 
(CO2) es manté com el més nociu. Malgrat els esforços impulsats per Kyoto per reduir la seva emissió, constitueix 
el 80 per cert, encara que el metà i l’òxid de nitrogen també han incrementat la seva presència en l’atmosfera. 
Des de 1750, les concentracions dels tres elements han augmentat un 39 per cent (diòxid de carboni), un 158 per 
cent (metà) i un 20 per cent (òxid de nitrogen). «La càrrega atmosfèrica de GEH provocats per les activitats 
humanes ha arribat a un nivell rècord des de l’època preindustrial», va assegurar el secretari general de l’OMM, 
organisme dependent de l’ONU, Michel Jarraud. 
 
Les dades que revela Nacions Unides no sorprenen a Teresa Ribera, secretària d’Estat de Canvi Climàtic. «Encara 
que és una dada terrible, ja ho sospitàvem, perquè des de fa tres anys estem intentant alertar sobre aquesta 
situació», explica. El límit d’emissions que va imposar el protocol de Kyoto el 2008 està lluny de complir-se. «Si 
aconseguíssim aturar avui mateix les emissions de GEH (i aquest cas dista molt de la realitat), romandrien a 
l’atmosfera durant dècades i continuarien afectant el delicat equilibri del nostre clima», va afegir Jarraud. Ribera 
comparteix la seva opinió: «És preocupant perquè malgrat els avenços que s’han produït, encara ens queda molt 
per fer, no es veuen resultats». Es refereix a les restriccions d’emissions que s’ha imposat a la Xina, a les diverses 
mesures que ha adoptat el bloc de la UE i a la lluita contra la desforestació que ha començat Dilma Rousseff, 
presidenta de brasil. Però l’escalfament global es manté en 3,5 graus, tot i els avenços de la cimera de Cancún. La 
de Durban (Sud-àfrica), que comença la setmana que ve, és el proper repte.  
 
EL SEGÜENT LINK PERTANY A UNA NOTÍCIA DE TV3 DEL 03/11/2009, sobre la compravenda d’emissions de CO2: 
http://www.tv3.cat/videos/1602259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 3.05. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

Es conegut per tothom el tems de crisi que estem patint des de fa 4 anys, tot i així al analitzar els gràfics de 
l’evolució de la construcció a Espanya (extret dels Col·legis d’Arquitectes espanyols) la davallada no deixa de fer 
mal a la vista. 
 

NÚMERO DE VIVENDES PER ANY 

 
 
El punt àlgid de la construcció a Espanya es va viure l’any 2006 (920.199 vivendes), amb el seu 3r trimestre com 
el més productiu de la història (310.127 vivendes). L’any 2010, es van realitzar 83.942 vivendes, fet que 
representa una reducció del 90,88% respecte el 2006. Analitzant les dades del primer trimestre de 2011, amb 
17.026 vivendes, la davallada respecte el trimestre més productiu de 2006 és del 94,51%. 
 
Un altre estudi que ens serveix de referència és el del nombre de vivendes finalitzades respecte el de les iniciades 
en un cer període. Amb els valors de l’any 2009, veiem que a Catalunya es van iniciar 12.358 habitatges, per 
37.871 que van finalitzar. Això a grans trets representa una relació de 1 habitatge iniciat per cada 3 finalitzats. 
Les dades de la comarca del Vallès Oriental són, 427 habitatges iniciats i 1.986 finalitzats, relació de 1 a 5. En 
concret al municipi de Granollers, s’inicien 53 habitatges per finalitzar-ne 433, relació de 1 a 8. 
 
Aquests gràfics demostren a la perfecció el moment que viu el sector, amb un atur específic superior al 30%. 
Molt malament s’haurien de fer les coses per tal d’augmentar els valors d’emissions de CO2 del país, quan el 50% 
d’aquestes té origen directe en el món de la construcció i l’habitatge. 
 
 
 

http://www.tv3.cat/videos/1602259
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Ens hem d’auto exigir molt més a nivell tècnic i innovador, per tal de recuperar el nostre sector. Hem de 
conscienciar a la gent de la importàcia que té realitzar vivendes ecoeficients pel futur de les nostre vides i 
generacions. I quina millor manera que començar a etiquetar energèticament els edificis. Aquesta pràctica, 
obligatòria des de 2008, hem d’intentar que arribi a un nivell de promoció semblant al de les neveres.  
 
Quan anem a comprar una nevera el rètol més cridaner és el seu etiquetatge energètic, just al costat del preu. 
Per tant, el primer que veu el consumidor és el valor de l’eficiència energètica. Això en una promoció 
d’habitatges no passa. El promotor ha de mostrar l’etiquetatge energètic de la vivenda a l’interior del llibre de 
l’edifici. Quin seria l’impacte de mostrar la qualificació energètica a la portada del projecte? 
 
En ANNEXOS posteriors es seguirà fent reflexions sobre quin és el camí a seguir per aconseguir invertir l’actual 
situació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX 3.06. BANC DE PREUS BEDEC 2011 
 

El banc BEDEC de l'ITeC, és un banc estructurat de dades d'elements constructius. Conté 550.000 elements 
d'obra nova i manteniment d'edificació, urbanització, enginyeria civil, rehabilitació i restauració, seguretat i salut, 
assaigs de control i despeses indirectes. Està actualitzat amb els preus de referència per a totes les províncies i 
CCAA, 5.000 plecs de condicions tècniques, la integració dels productes comercials de 91 empreses i dades 
mediambientals (residus d'obra i d'embalatge, cost energètic i emissió de CO2). També s’hi troba un directori de 
normativa vigent i un directori de 2.410 empreses, amb la seva xarxa comercial i 7.000 productes comercials amb 
els seus certificats, característiques i imatges. 
 
Amb els preus del banc BEDEC, un cop afegides les despeses indirectes, s'obté el PEM (Pressupost d'execució 
material). Per tant, no inclouen les despeses generals d'empresa (del 13% al 17% per a obres oficials), el benefici 
industrial (6% per a obres oficials), ni l'IVA. 
 
Amb la llicència del banc BEDEC es té disponible addicionalment la versió informàtica dels llibres de Preus de 
referència de 50.000 elements, 51 pressupostos tipus d'edificació, urbanització i enginyeria civil, 91 bancs de 
preus d'empreses fabricants de productes de la construcció, i els bancs de les entitats Aigües del Ter Llobregat, 
Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat (jardineria i paisatgisme), Forestal Catalana, Gisa, Imu, Incasol, 
Patrimoni Arquitectònic, Port de Barcelona i Regsa. 
 
El BEDEC permet tant la visualització del seu contingut com la utilització de la informació mitjançant els 
programes informàtics d'elaboració de pressupostos que llegeixin el format FIEBDC. També es publica anualment 
una selecció de la informació del banc BEDEC en els llibres: Preus de referència. 
 
El Banc BEDEC 2011 és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció, es troba 
dins del software per a la construcció TCQ2000, a l’abast de qualsevol usuari d’Internet. Ofereix informació de 
preus, plecs de condicions, característiques tècniques, empreses, certificacions, imatges de productes i dades 
mediambientals. Aquests valors es van actualitzant dues vegades a l’any, en els mesos de gener i juliol. 
 
En aquest projecte s’han utilitzat els valors obtinguts en l’apartat mediambiental d’aquest Banc de dades, amb la 
informació actualitzada el juliol de 2011.  
 
Els principals canvis d’aquesta última versió han estat les següents: 

- Estabilització generalitzada dels preus de referència, però amb variacions significatives dels betums 
asfàltics (+11,79%), formigons (-4%), morters (-3,18%), ciment (-3,5%), tauler de fusta (-3%).  

- Posta al dia de les darreres normatives publicades: Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya. 

- Revisió important dels cels rasos; diferenciació dels elements simples de seguretat i salut de manera que 
no vinguin afectats per baixes; eliminació dels MAUP (codis HX). 

- Integra els productes i partides d'obra de les empreses Amf, Lafarge, Onduline, Simon i Texsa, que 
complementen als de les 100 empreses incloses al banc BEDEC 2011 v1. 

- Actualització dels productes i de les tarifes de preus de les empreses Artigo, Bjc, Circa (Omega Zeta), 
Danosa, Dcpal, Humicontrol, Hunter, Ims, Isover, Multitubo Systems, Palautec, Rockwool, Santa&Cole 
Forestal, Saunier Duval, Unex, Ursa i Velux. 
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GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: 
 

Amb el software per a la construcció TCQ2000 es pot generar la documentació de l'estudi de gestió de residus de 
construcció i demolicions (segons RD 105/2008) i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els 
materials de construcció i la seva posada en obra. 
 
Permet relacionar de forma directa els impactes ambientals amb les solucions constructives i, per tant, del 
projecte. Actualment, l'impacte mediambiental que s'analitza del cicle de vida dels materials és:  

1. El consum energètic en la fabricació dels materials i les emissions de CO2 produïdes per aquesta 
fabricació 

2. El consum energètic en la posada a l'obra dels materials, amb les emissions de CO2 corresponents 
3. Els materials sobrants i embalatges generats durant la posada a l'obra dels mateixos materials. 

 
Totes aquestes dades s'obtenen de la comparació amb els elements constructius dels bancs de dades o 
pressupostos que disposen d'informació ambiental, com és el cas dels de l'ITeC.  
 
De l'anàlisi dels diversos impactes dels materials, les principals operacions que es duen a terme són: 

 Adaptar el pressupost d'acord amb un banc/pressupost amb dades ambientals 
 Llistat de les incidències detectades 
 Entrada de noves dades ambientals i correcció d'acord amb el llistat anterior 
 Consulta de resultats: 

o Pes (quantitat de material emprat segons el pressupost) 
o Residus en pes (quantitat de materials sobrants del procés d'execució) 
o Residus en volum (volum dels materials sobrants del procés d'execució) 
o Embalatge en pes (quantitat de materials sobrants corresponents als embalatges del procés 

d'execució) 
o Embalatge en volum (volum dels materials sobrants corresponents als embalatges del procés 

d'execució) 
o Cost energètic dels materials (consum energètic en la fabricació dels materials que componen el 

pressupost) 
o Cost energètic de la maquinària (consum energètic en la utilització de la maquinària durant el 

procés d'execució) 
o Emissió de CO2 dels materials (emissions de CO2 en la fabricació dels materials que componen el 

pressupost) 
o Emissió de CO2 de la maquinària (emissions de CO2 en la utilització de la maquinària durant el 

procés d'execució) 
o Resum (informació dels diversos impactes en cada un dels nivells que conformen el pressupost) 

 Informes per als diferents nivells o capitulat del pressupost 
 Representació gràfica dels resultats obtinguts 

 
De tots aquests punts citats, en el projecte que tenim entre mans ho resumirem amb el cost energètic  i les 
emissions de CO2 que provoca procés constructiu d’aquesta promoció. Tot ell estarà detallat en unes taules 
d’Excels amb cada una de les partides de l’estat d’amidaments, algunes d’elles desglossades degut a la 
complexitat de recerca dels valors adequats. Aquest anàlisi es fa de manera superficial en el Projecte d’Enderroc, 
i amb rigorós detall en el Projecte Executiu. 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa al compliment amb el Reial Decret 105/2008, per a l'establiment d'un estudi de gestió de residus, les 
principals operacions que es duen a terme són: 

 Definició de la fitxa amb les accions de minimització i prevenció que poden ajudar a una millor gestió dels 
residus 

 Obtenció del volum de terres d'excavació i associació del seu destí final 
 Quantificació i identificació per tipologies, dels residus, i codificació segons el Llistat Europeu de Residus 

(codis LER) 
 Comprovació de les quantitats dels residus i, si sobrepassen els valors determinats pel Reial Decret, 

indicació de la seva separació individual 
 Obtenció d'un llistat de tots els residus produïts segons Reial Decret 105/2008, separats per fases d'obra 

tal i com demana el Decret de la Generalitat de Catalunya d'Ecoeficiència 21/2006 
 Confecció de la memòria de l'estudi, a partir d'una proposta d'estructura en què l'usuari pot ampliar o 

esmenar el seu contingut, eliminar apartats, etc., així com imprimir o exportar el document final 
mitjançant el format .doc o .rtf on es defineixen les operacions de gestió de residus dins de l'obra i fora 
de l'obra, segons: 

o Espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra 
o La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
o La proximitat de reguladors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, etc. 
 Generació del plec de condicions tècniques de les partides relacionades amb la gestió dels residus 
 La possibilitat de representar la zona reservada per a la gestió dels residus en els plànols, tot senyalitzant 

les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d'aplec), maneig, 
separació, etc., mitjançant un menú de «Pictogrames» que permet triar gràfics per indicar aquesta gestió 

 Obtenció del pressupost de l'estudi: 
o Generació de l'estructura del pressupost de tots els residus produïts, incloent-hi les terres i les 

partides corresponents 
o Confecció del pressupost, emprant un banc de preus de referència, en format TCQ o BC3 

 
L’estudi de la gestió de residus només farà dels valors obtinguts en el Projecte d’enderroc. D’aquesta manera es 
dóna a conèixer la opció de realitzar aquest tipus de control. No s’ha considerat oportú fer-ho de tot el Projecte 
Executiu ja que existeixen unes diferències abismals entre els valors de les diferents partides. 
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ANNEX 3.07. EXEMPLE D’OBTENCIÓ DE DADES PEL CÀLCUL 
 

Les següents imatges corresponen al procés que s’ha de seguir per l’extracció de dades mediambientals i de 
residus de cada partida exposada a l’estat d’amidaments del projecte: La primera imatge correspon a la pàgina 
d’inici del programa. 
 

 
 
Totes aquestes partides estan definides segons els següents criteris, definits per l’usuari. En aquest estudi, al no 
fixar-nos en els preus, si variéssim els valors de la taula no ens afectaria en el valor de consums i emissions. 
 

 
 
 
 

S’han d’anar buscant les partides a través de les pestanyes que es troben a la part esquerra de la pantalla. 
Una altra manera més ràpida de fer-ho, és a través del cercador, introduint paraules claus que defineixen la 
partida. 
 
Un cop desplegada la partida, es precisa cada una de les característiques que ofereix el programa, per tal 
d’arribar a definir la partida tal i com la trobem en el projecte, o bé per acostar-s’hi  al màxim. 
 

 
 
Un cop tenim la partida definida, hem de prémer el botó de Llistar (1), i ens apareixerà la pantalla inferior, on 
trobem tota la partida redactada en funció de la seva unitat d’amidament (UA). Per obtenir els valors 
mediambientals, hem de prémer sobre el text MA, que ens portarà a les taules definitives de consum energètic i 
emissions de CO2, així com els residus que genera. 
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Aquestes són les taules que ens apareixen. Obtenim valors unitaris de cost energètic (KWh/Kg, KWh/m, KWh/m2, 
KWh/m3, KWh/ut.) i els d’emissions de CO2 en (Kg/Kg, Kg/m, Kg/m2, Kg/m3, Kg/ut.). A partir d’aquí, per trobar el 
valor total de la gestió mediambiental de la partida, hem d’anar-ho amb els valors de l’estat d’amidaments del 
projecte.  
Hem de seguir el mateix procés a l’hora de fer els càlculs de la gestió de residus, per extreure’n el seu pes total 
en Kg i el seu volum en m3. 
 

 
 
Aquestes taules de consum unitari de cada una de les partides es pot trobar als annexes en forma d’imatges 
(impressions de pantalla). Cada una d’aquestes imatges pertany al desglossat total que es va haver de fer per 
poder realitzar els càlculs complets de la taula d’Excel. 
 
 
 
 
 

ANNEX 3.08. NO PODEM SEGUIR CAMINANT EN DIRECCIÓ CONTRÀRIA 
 

Està clar que no podem seguir així, nosaltres mateixos estem destruint el Planeta que ha de ser el futur dels 
nostres fills, néts, besnéts... Cada dia són més les notícies alarmants que apareixen a la televisió, sobre els greus 
efectes que esta provocant el Canvi Climàtic, i sembla que alguns ja han immunitzat la seva oïda.  
Gran part de les emissions de CO2 (50%) tenen el seu origen en la construcció i ús d’edificis, tot i així, no som el 
únics que hem de lluitar per aquest canvi de panorama.  
 
Em sorprèn molt que part de la ciutadania, encara avui dia, dubti dels efectes del Canvi Climàtic i segueixi 
pensant que es estem patint una evolució natural. Fent la branca d’optatives de Sostenibilitat, vaig adonar-me de 
la quantitat de dades que se’ns passen per alt a la majoria de la població, o bé que ens amaguen. Per aquest 
motiu, vaig decidir buscar el màxim d’informació per realitzar una explicació convincent sobre el medi ambient 
en aquest PFG. Ajudant almenys a conscienciar aquells que se’l llegeixin a fer un gir en el seu pensament. 
 
La taula següent, compara l’impacte sobre l’estalvi d’energia i la reducció d’emissions de CO2 en els diferents 
escenaris l’any 2011. Les dades s’han extret del document: “La contribució de l’habitatge de Catalunya a la 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle” publicat per la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 
Veient les dades d’aquesta taula, podem afirmar que encara estem lluny de l’habitatge sostenible. Les exigències 
del Decret d’Ecoeficiència i del CTE, són molt menors a les que precisa un “Habitatge Sostenible”. Aquest fet 
s’hauria d’anar invertint els següents anys si volem intentar recuperar part del funcionament del Planeta que 
hem destruït al llarg de les últimes dècades. La manera d’aconseguir-ho seria la imposició de marcs normatius i 
l’exigència creixent del mercat. 
 
És molt interessant llegir la ponència del professor Xavier Casanoves: “La construcción sostenible. Una mirada 
estratégica”, on entre altres coses, intenta definir el que es considera un “habitatge sostenible” deixant molt 
clares les coses: “Dir que l’únic edifici sostenible és aquell que no es construeix, pot semblar una bajanada, però a 
dia d’avui és la dura realitat” 
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La taula inferior ens indica el valor d’amortització de les aplicacions de les exigències de cada una de les 
tipologies de construcció. En ella podem observar la inversió en milions d’euros necessària en cada un dels casos, 
i l’estalvi econòmic anual associat a cada una d’aquestes inversions. 
  

 
 
Analitzant els valors respecte al total del parc d’habitatges de Catalunya a l’any 2011, calculem les següents 
amortitzacions (temps necessari per recuperar la inversió): 

- Decret d’Ecoeficiència: 38,5 anys 
- CTE: 34,8 anys 
- Habitatges Sostenible: 19,6 anys 

Resumint, la relació és la següent: A més inversió, menys temps per amortitzar-la, i més estalvi energètic i 
d’emissions associades. 
 
Dels resultats obtinguts de les normatives d’edificació (Decret d’Ecoeficiència i CTE) es conclou el següent: 
Estalvi energètic 

-  Totes dues propostes de normativa contribueixen a reduir el consum energètic tant de l’habitatge nou 
com de l’habitatge rehabilitat en un petit percentatge. 

- Els nivells relacionats del CTE donen més estalvi que els previstos en el Decret d’Ecoeficiència. 
Emissions de CO2 evitades 

- Les dues normatives contribueixen a reduir les emissions de CO2 tant de l’habitatge nou com de 
l’habitatge rehabilitat en un petit percentatge. 

- La major aposta per l’energia solar al Decret d’Ecoeficiència, equilibra l’estalvi d'emissions amb el CTE. 
Inversió associada a l’energia estalviada i al CO2 evitat 

- L’aplicació d’ambdues normatives comporta una inversió per a cada habitatge de 3.300 i 4.000€. 
- L’aplicació d’ambdues normatives comporta una reducció de la factura energètica anual per a cada 

habitatge afectat entre l’1% i el 16%. 
 

Aquestes reduccions es poden considerar un pas endavant, però està clar que han d’acabar essent una simple 
transició cap a l’habitatge sostenible. Si no és així, quedaran en una simple anècdota dins el món de la 
sostenibilitat.  
 
Veient el valors d’estalvi d’un habitatge sostenible del gràfic inferior, ens adonem de la gran diferència amb les 
reduccions que provoca l’aplicació del marc normatiu. Es tracta doncs, d’una altra dada que ens ha d’ajudar a 
capgirar la situació actual. 
 

 
 
La imatge inferior representa l’evolució del mercat als Estats Units, indicant una progressió del sector de la 
construcció cap a la reducció de l’impacte mediambiental. Es tracta d’una campana de Gauss força irregular, un 
una gran volum situat just per sobre del compliment normatiu.  
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Tot i així, encara un 5% del global del mercat es troba fora de normativa (il·legal). 
La pràctica habitual (70%) es troba dins del compliment de la normativa, però sense superar considerablement 
l’estalvi que marca aquesta. 
Un 20% es troba en el sector anomenat “Leaders del mercat”, aquest sector té una tendència de creixement. 
Per últim trobem un 5% d’innovadors i arriscats,que també aniran creixent. 
 
Aquesta gràfica ens permet veure d’una manera molt clara, quina seria l’evolució del sector si les exigències 
normatives augmentessin considerablement. Això obligaria al 75% del sector a renovar les seves polítiques de 
construcció. Els actuals “Leaders del mercat”, també haurien d’evolucionar per mantenir aquesta condició, o bé 
es quedarien relegats dins del gran grup. 
 
Una de les barreres més importants per la millora mediambiental del món de la construcció és la complexitat del 
procés en el qual són múltiples els agents que intervenen i múltiples els factors a considerar per aconseguir 
millores efectives. Això provoca que sigui un dels sectors que pitjor comportament té si el relacionem amb els 
seus consums i impactes.  
 
No hem d’oblidar que aquests es produeixen: durant l'extracció de matèries primeres; amb la seva transformació 
en processos industrials; durant la construcció dels edificis; al llarg de la seva vida útil amb la seva utilització; i 
també al final d'aquesta, amb la deconstrucció de l'edifici.  
 
Un altre dels problemes, és el producte final. La vivenda és l’entitat de adquireix el comprador, i el més 
important per aquest és que contempli una sèrie de prestacions i nivells de confort. Tant per ell com, fins i tot, 
pel tècnic, no és fàcilment visible percebre la multitud de materials i components que hem utilitzat per a 
conformar aquest edifici o habitatge, els processos industrials per a la seva fabricació, la complexitat de la seva 
construcció o els residus generats. 
 
Per contra, tenim un gran avantatge respecte els demés sectors. Aquest no és altre que el gran marge de millora 
en tots els àmbits per reduir significativament els impactes. Parlar d’emissions o residus zero, pot semblar una 
quimera inabastable, però ha de ser l’objectiu al qual s’ha d’intentar arribar. 
 
Mirant resultats d’enquestes, podem interpretar que tot són bones voluntats dins del gremi, per contra, són molt 
poques les accions aplicades. 
 
Hem de saber aprofitar bé els recursos per poder encaminar l’edificació cap a un futur sostenible. En aquest 
esforç hem de col·laborar tots els que formem aquest gran sector. Tot i així, qui més pot contribuïr a aquest canvi 
és un marc normatiu exigent, i un seguit d’aplicacions i inforcació que posi al dia propietaris, tècnics, industrials, i 
compradors. Ara per ara, gran part del sector encara està assimilant les exigències del CTE. 
 
Un dels exemples que representa aquest camí a seguir és el que comento en l’ANNEX 3.09. següent. Al voltant 
d’aquests nous sistemes hem de començar a escriure el nostre futur, deixant enrere els excessos i les males 
pràctiques del últims anys i actuals. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3.09. ACORDS VOLUNTARIS PER REDUIR LES EMISSIONS DE CO2  
 

A la imatge es mostra l’etiqueta que reconeix a les entitats adherides l'esforç de reducció. 
 

 
  
El programa és un segell de qualitat que acredita un compromís ferm per a la reducció de gasos amb efecte 
hivernacle (GEH). 

 
El programa Acords Voluntaris és una iniciativa gestionada a través de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que 
es compromet a elaborar anualment un inventari de les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) i a 
plantejar i implantar mesures per reduir anualment les emissions. Un cop efectuat aquest procés, la Generalitat 
verifica els resultats de les mesures i atorga un segell que reconeix a aquestes organitzacions l'aposta que fan per 
lluitar contra el canvi climàtic. 
 
El programa, on també hi col·labora l'Institut Català de l'Energia i la Fundació Empresa i Clima, va dirigit a 
qualsevol organització amb capacitat de reduir les emissions de GEH i que vulgui tenir l'aval de la Generalitat. 
Aquestes organitzacions poden pertànyer a sectors diversos com el primari, industrial, serveis (constructores, 
comerços, entitats de l'administració pública, etc.). Fins ara s'hi ha adherit 26 empreses. 
 
Aquests acords permeten a la organització: 

- Gaudir de deduccions per inversions amb objectius de millora ambiental 
- Rebre subvencions d’eficiència energètica per part de l’Institut Català de l’Energia 
- Rebre de reconeixement públic per part de la Generalitat de Catalunya 
- Reducció de la factura energètica. 
- Reducció de la dependència de recursos fòssils i de la vulnerabilitat associada a increments potencials del 

seu preu. 
- Posicionament estratègic avançat en termes ambientals i de canvi climàtic. 
- Incorporació d'un valor afegit, d’una banda, als serveis, productes o projectes de l'organització, i, de 

l’altra, a la relació de l’organització i els seus membres o treballadors. 
- Millora de la gestió ambiental gràcies a la implicació de proveïdors i clients de l'organització. 
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ANNEX 3.10. CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

El Decret 47/2007, aprova el procediment bàsic per a certificar l’eficiència energètica d'edificis de nova 
construcció. Obligant als venedors i arrendadors dels edificis inclosos en l’àmbit d'aplicació a facilitar un certificat 
d'eficiència energètica als compradors o llogaters. Haurà d’incloure informació objectiva de les característiques 
energètiques dels edificis, per poder valorar i comparar el comportament energètic i afavorir la promoció 
d'edificis d'alta eficiència energètica i inversions en estalvi d'energia a l’edificació.  
  
També estableix l’existència de dos tipus de certificat: Un es basa en la qualificació energètica que s’obté a partir 
del Projecte Executiu o de la rehabilitació del nou edifici. L’altre es basa en la qualificació de l’edifici acabat. 
  
L'article 7.4 del RD 47/2007 disposa que el promotor o propietari de l’edifici és qui ha de presentar el Certificat 
d’eficiència energètica a l’òrgan competent de la comunitat autònoma. Aquesta podrà fer un registre de 
certificacions en el seu àmbit territorial. 
  
Per tot això, l’ICAEN crea el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. Aquest Registre té caràcter 
públic i informatiu exclusivament respecte a l'eficiència energètica de l'edifici i no implica haver d’acreditar que 
es compleix cap altre requisit exigible a l'edifici. 
  
En cas que l’edifici presenti solucions singulars tant d’envolupant (façana ventilada) com d’instal·lacions (bomba 
de calor geotèrmica, un sistema de cogeneració, màquina d’absorció o una instal·lació fotovoltaica), caldrà 
posar-se en contacte amb el servei d’assistència tècnica d’eines de qualificació, per a rebre les indicacions a 
considerar per a simular amb el programa CALENER les citades instal·lacions.   
 
PROCEDIMENT GENERAL DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA, CERTIFICACIÓ I SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE 
DE CERTIFICATS 
 

Per tal d'accedir correctament a qualificar i certificar energèticament un edifici, tant d'ús residencial com d'ús 
terciari, cal seguir el procediment que es detalla a continuació: 
 
1. Certificat d’eficiència energètica de Projecte 

1.1. Qualificació: procediment tècnic de càlcul per a determinar el comportament energètic de l’edifici 
mitjançant qualsevol dels documents reconeguts (CALENER Vy P i GT, entre d’altres) 

1.2. Certificació: procediment administratiu per a crear el certificat d’eficiència energètica de projecte. A la 
vegada, i amb el mateix programari, es realitza la sol·licitud d’inscripció al Registre de certificació 
d’eficiència energètica de projectes. 

1.3. Presentació a l’ICAEN del certificat de projecte visat, de la sol·licitud d’inscripció al Registre i 
documentació annexa, tot imprès en paper. 

1.4. Etiqueta de projecte: l’ICAEN l’enviarà per correu electrònic al promotor.  
 

2. Execució i construcció de l’edifici 
2.1. Protocol d’inspecció, control i seguiment en elaboració 

 

3. Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat 
3.1. Qualificació: modificar-la quan variï respecte del certificat del Projecte. 
3.2. Certificació: procediment administratiu per a crear el certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat. A 

la vegada, amb el mateix programari es realitza la sol·licitud d’inscripció al registre de certificació 
energètica d’edifici acabat. 

3.3. Presentació a l’ICAEN del certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat visat, de la sol·licitud 
d’inscripció al registre i de documentació annexa, tot imprès en paper. 

3.4. Etiqueta d’edifici acabat: l’ICAEN l’enviarà per correu electrònic al promotor 
 
 

A) QUÈ ÉS LA QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE PROJECTE? 
 

Expressió de l’eficiència energètica d’un edifici que es determina d’acord amb una metodologia de càlcul i 
s’expressa amb indicadors energètics mitjançant l’etiqueta d’eficiència energètica. 
 

B)  QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE PROJECTE? 
 

És el procediment administratiu segons el qual es verifica la conformitat de la qualificació d’eficiència energètica 
obtinguda pel projecte i que condueix a l’expedició del Certificat d’eficiència energètica del projecte. Aquest 
certificat és provisional i queda substituït pel Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat. 
Per acabar el procés de certificació cal presentar el Certificat, juntament amb la documentació que s’hi sol·licita, 
a l’Institut Català d’Energia o altres entitats competents. 
 

C) QUÈ ÉS L’ETIQUETA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL PROJECTE? 
 

Distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda pel projecte d’un edifici. 
L’etiqueta té una escala de la A (l’edifici més eficient) a la G (el menys eficient). Un cop validat el Certificat 
d’eficiència energètica, l’Institut Català d’Energia envia l’etiqueta al promotor en format PDF. 
 

D) QUÈ ÉS LA QUALIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICI ACABAT? 
 

És l’expressió de l’eficiència energètica d’un edifici que es determina d’acord amb una metodologia de càlcul i 
s’expressa amb indicadors energètics mitjançant l’etiqueta d’eficiència energètica. 
En cas de canvis durant el projecte o la realització de l’obra que afectin a la qualificació d’eficiència energètica de 
projecte, caldrà realitzar i presentar de nou la qualificació. En cas contrari, és a dir, quan la qualificació no hagi 
variat, no caldrà repetir aquesta part del procés. 
 

E) QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICI ACABAT? 
 

La certificació és el procediment administratiu segons el qual es verifica la conformitat de la qualificació 
d’eficiència energètica obtinguda pel projecte amb l’edifici acabat i que condueix a l’expedició del Certificat 
d’eficiència energètica d’edifici acabat. Aquest certificat és el definitiu de l’edifici i té una validesa màxima de deu 
anys. 
Per a poder acabar el procés de certificació cal presentar el Certificat, juntament amb la documentació que s’hi 
sol·licita, a l’Institut Català d’Energia o altres entitats competents. 
En cas que la documentació annexa no s’hagi modificat, no caldrà presentar-la de nou a l’ICAEN. 
  

F) QUÈ ÉS L’ETIQUETA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI ACABAT? 
 

Distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici acabat. L’etiqueta té 
una escala des de la A (l’edifici més eficient) fins a la G (el menys eficient). Un cop s’ha validat el Certificat 
d’eficiència energètica, l’Institut Català d’Energia envia l’etiqueta al promotor en format PDF. 
  

G) QUIN ÉS L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 47/2007?  
 

El RD 47/2007 és d’aplicació en els casos següents: 
- Edificis de nova construcció. 
- Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents, amb una superfície útil superior a 1.000m2 

on es renovi més del 25% del total dels seus tancaments. 
 
Estan exclosos d’aquest àmbit: 

- Les edificacions que quedin obertes. 
- Edificis i monuments protegits oficialment, quan el compliment de les exigències en pogués alterar el 

caràcter o l’aspecte, de manera inacceptable. 
- Edificis utilitzats com a lloc de culte i per a activitats religioses. 
- Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
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- Edificis industrials i agrícoles, en la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no industrials. 
- Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50m2. 
- Edificis de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic, i 

que les activitats que hi tinguin lloc, de manera  eventual o permanent, tinguin lloc en una sola planta i 
no afectin la seguretat de les persones. 

 
H) QUINS SÓN ELS MÈTODES PER A FER LA QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 

 

Opció de qualificació Usos Qualificació possible 

Simplificada Ministeri-IDAE* Habitatges D i E 

General CALENER VYP Habitatges Totes (A-G) 

Petit terciari 

CALENER GT Petit terciari 
(instal·lacions complexes) 

Gran terciari 

   
I) HI HA CAP PROBLEMA SI LA QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA FINAL ÉS UNA E? 

 

Pot ser E, tot i que sempre és preferible que els edificis siguin el més eficient possible. L’escala arriba fins a la 
lletra G per a permetre que els edificis existents hi puguin tenir cabuda, quan també calgui aplicar-los el Certificat 
d’eficiència energètica. 
 

J) QUINS SÓN ELS PASSOS PER A COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS I 
TRAMITAR LA SEVA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE? 
 

Es pot consultar el document d’Instruccions bàsiques per complimentar el formulari de sol·licitud al web Gencat. 
 

K) QUÈ HAIG DE FER SI TINC PROBLEMES PER A IMPRIMIR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 
 

Es pot consultar el document Instruccions bàsiques per a la impressió del Certificat d'eficiència energètica. 
   

L) QUIN ÉS EL PAS SEGÜENT A EMPLENAR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE PROJECTE?  
 

Cal presentar-lo a l’Institut Català d’Energia o a les Oficines de Registre de la Generalitat de Catalunya, complint 
els requisits següents: 

1. Primer full de sol·licitud d’inscripció al Registre d’eficiència energètica del projecte signat pel promotor. 
2. El Certificat d’eficiència energètica de projecte ha d’estar visat i signat per l’arquitecte o bé per l’enginyer 

responsable de les instal·lacions tèrmiques. 
3. Adjuntar la documentació que es demana al propi Certificat d’eficiència energètica de projecte: 

 
En cas d’haver utilitzat l’opció general de qualificació: 

- Compliment del HE1 del CTE de l'opció simplificada en fase de projecte executiu o bé el fitxer de 
resultats en format PDF facilitat pel programa LIDER, imprès. 

- En cas d’haver utilitzat el programa de referència CALENER, el fitxer de resultats en format PDF facilitat 
pel programa, imprès. 

- En cas d’haver utilitzat un programa alternatiu, el fitxer de resultats facilitat pel programa en qüestió, 
imprès. 

- Compliment del Decret d’ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 
 
En cas d’haver emprat l’opció simplificada de qualificació: 

- Fitxa de compliment del HE1 del CTE de l'opció simplificada en fase de projecte executiu, imprès. 

- En cas d’haver utilitzat l’opció simplificada Ministerio – IDAE, les taules de resultat emprades, imprès. 
 

En cas d’Altres. Especificar: 
- Compliment del Decret d’Ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 

 
M) QUIN ÉS EL PAS SEGÜENT A EMPLENAR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICI ACABAT? 

 

Un cop omplert el certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat, cal presentar-lo a l’Institut Català d’Energia o 
a les Oficines de Registre de la Generalitat de Catalunya (veure enllaços d’interès), complint els següents 
requisits: 

1. El Certificat d'eficiència energètica d'edifici acabat ha d’estar visat i signat per la direcció facultativa de 
l’obra. 

2.  Adjuntar la documentació que es demana al Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat, en cas que 
hi hagi modificacions respecte del certificat d’eficiència energètica de projecte: 

 
En cas d’haver utilitzat l’opció general de qualificació: 

- Fitxa de compliment del HE1 del CTE de l'opció simplificada en fase de projecte executiu o el fitxer de 
resultats en format PDF facilitat pel programa LIDER, imprès. 

- En cas d’haver utilitzat el programa de referència CALENER, el fitxer de resultats en format PDF facilitat 
pel programa, imprès. 

- En cas d’haver utilitzat un programa alternatiu, el fitxer de resultats facilitat pel programa en qüestió, 
imprès. 

- Compliment del Decret d’ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 
 
En cas d’haver emprat l’opció simplificada de qualificació: 

- Fitxa de compliment del HE1 del CTE de l'opció simplificada en fase de projecte executiu, imprès. 
- En cas d’haver utilitzat l’opció simplificada Ministerio – IDAE, les taules de resultat emprades, impreses. 

 
En cas d’Altres. Especificar: 

- Compliment del Decret d’ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 
 
En cas que hi hagi hagut inspecció, adjuntar els informes realitzats per part de l’empresa inspectora. 
 

N) QUÈ S’HA DE FER AMB EL CERTIFICAT I L’ETIQUETA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 
 

El Certificat d’eficiència energètica de projecte cal incorporar-lo al projecte executiu, i el Certificat d’eficiència 
energètica d’edifici acabat cal incorporar-lo al llibre de l’edifici. 
 
La obtenció del Certificat d’eficiència energètica atorgarà el dret d’utilització, durant el període de validesa de la 
mateixa, de l’etiqueta d’eficiència energètica. 
 
L’etiqueta ha de ser inclosa en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici. Es 
prohibeix l’exhibició d’etiquetes, marques, símbols o inscripcions que es refereixin a la certificació d’eficiència 
energètica d’un edifici que no compleixin els requisits previstos al RD 47/2007 i que puguin induir a error o 
confusió. 

 
O) ELS EDIFICIS EXISTENTS HAN DE TENIR UN CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 

 

Està en elaboració una normativa que obligui als edificis existents a tenir un certificat d’eficiència energètica. 
  

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/01_Estalvi%20i%20Eficiencia%20Energetica/Articles/Edificis/Instruccions_complimentar_%20formulari_edificis.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/01_Estalvi%20i%20Eficiencia%20Energetica/Articles/Edificis/Problemes_impressio_certificat_edificis.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84606e58a1a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
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ANNEX 3.11. CÀLCULS DE CONSUM ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2  
 

CÀLCUL CONSUM KWH I CO2 
CAPÍTOL 1: NOTES PRELIMINARS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

1 1.01 u 0,00 

Cada partida inclou la disposició d’elements auxiliars, apuntalaments i/o bastides necessàries, replanteigs, 
neteja del lloc de treball i retirada de runa i restes d'obra a l'abocador autoritzat. El contractista lliurarà a la 
direcció facultativa el certificat de gestió de terres i runes de l'abocador. - - - - 

1 1.02 u 0,00 

En les superfícies amidades es deduiran els forats seguint el següent criteri: forats de 4.00m2 com a màxim, 
no es deduiran; forats de més de 4.00 m2 i menys de 8.00 m2 es dedueix el 50% i forats de més de 8.00 m2 
es dedueix el 100%. - - - - 

1 1.03 u 0,00 

Cada partida inclou la disposició de tots els elements de protecció, seguretat i salut reflectits en l'estudi de 
seguretat i salut i/o segons les indicacions del coordinador de seguretat i salut i/o per la direcció facultativa, 
durant l'execució de les obres. - - - - 

1 1.04 u 0,00 

No es podrà certificar cap d'aquelles partides on estiguin inclosos aquells materials que el programa de 
control de qualitat o bé la direcció facultativa, hagi demanat el seu corresponent certificat de control de 
qualitat i/o les seves característiques tècniques i no s'hagin entregat a la direcció facultativa. - - - - 

  TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 
 

CAPÍTOL 2: MOVIMENT DE TERRES 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

2 2.01 m3 5.732,41 
Excavació de terres per a buidada de soterranis, de fins a 10 m de fondària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador autoritzat. 40,17 37,77 230.270,91 216.513,13 

 
2.01bis m3 5.732,41 

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a 
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 12,07 11,35 69.190,19 65.062,85 

  TOTAL CAPÍTOL 2 299.461,10 281.575,98 
 

CAPÍTOL 3: FONAMENTS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

3 3.01 m 69,10 
Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi armat amb acer B 400 S 368,70 153,00 25.477,17 10.572,30 

3 3.02 m 36,20 
Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi armat amb acer B 400 S 368,70 153,00 13.346,94 5.538,60 

3 3.03 m2 1.474,20 

Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonat amb formigó HA-25/F/20/IIa, de 
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, armadura d'acer en 
barres corrugades B 500 S amb una quantia de 90 kg/m3. Inclou l'extracció de terres, càrrega mecànica sobre 
camió i transport a abocador autoritzat, així com el desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip 
de perforació. 356,29 220,57 525.242,72 325.164,29 

 
3.03bis kg 59.705,10 Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 10,40 3,02 620.933,04 180.309,40 

 
3.03bis u 1,00 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 477,87 449,35 477,87 449,35 

 
3.03bis u 1,00 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 477,87 449,35 477,87 449,35 

 
3.03bis m3 663,39 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 14,05 13,21 9.320,63 8.763,38 

3 3.04 m 46,57 
Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
camió 83,15 58,87 3.871,88 2.741,28 

3 3.05 u 68,00 
Execució d'ancoratge provisional de mur pantalla, amb 7m de tirant i 6 m. de bulb, consistent en la perforació 
i injecció al terreny amb CEM I 42,5 R, incloent placa de repartiment, ancoratge de cables i tesat. 

    

 
3.05bis m 884,00 Perforació d'ancoratge provisional de mur pantalla de <= 200 mm de diàmetre, amb intubació recuperable 5,31 2,79 4.694,04 2.466,36 

 
3.05bis kg 1.396,72 Armadures actives per pantalles Y 1860 S7 en cordons per a pretesar en ancoratges 15,63 5,84 21.830,73 8.156,84 

 
3.05bis dm3 177,74 Injecció d'ancoratges al terreny amb injecció repetitiva selectiva amb CEM I 42,5 R 2,40 1,83 426,57 325,26 
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3.05bis u 68,00 

Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7 cables i tesat 
amb cric hidràulic  405,07 119,69 27.544,76 8.138,92 

3 3.06 m2 947,70 Sanejament de la superfície interior de pantalla con fresadora y carga de runes sobre camió o contenidor 1,98 1,86 1.876,45 1.762,72 

3 3.07 m2 562,03 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,amb estesa i picada del material 15,89 3,81 8.930,66 2.141,33 

3 3.08 m2 562,03 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba. 26,45 15,02 14.865,69 8.441,69 

3 3.09 m3 449,62 

Llosa de fonamentació de 80 cm de cantell amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, amb additiu 
hidrofugant, armada amb acer corrugat B-500S de límit elàstic >=5100kp/cm2, amb una quantia aproximada 
de 54,20 kg/m3 segons especejament de plànols de projecte. Inclou juntes de dilatació i ancoratges de la 
llosa amb les pantalles. 410,94 277,03 184.766,84 124.558,23 

 
3.09bis kg 24.369,40 Armadura per lloses d’estructura AP500 S d’acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 10,39 3,01 253.198,11 73.351,91 

3 3.10 m2 310,56 
Tractament especial a pantalles de fonamentació, amb producte per a impermeabilització aplicat en beurada. 
Inclou garantia de l'instal·lador. 59,89 32,45 18.599,44 10.077,67 

3 3.11 m2 562,03 
Tractament especial a llosa de fonamentació amb producte per a impermeabilització aplicat en dues capes la 
primera en pols i la segona en forma de beurada. Inclou garantia de l'instal·lador. 6,09 3,30 3.422,76 1.854,70 

3 3.12 m2 15,53 

Impermeabilització de la trobada entre la pantalla i la llosa de fonamentació, consistent en l'obertura d'una 
regata en tot el perímetre, i el seu reblert posterior amb beurada "Vandex-super" o equivalent. Inclou 
l'execució de mitges canyes. Inclou garantia de l'instal·lador. 12,07 6,45 187,42 100,16 

3 3.13 m2 562,03 Muntatge de revoltó de polipropilè reciclat, de 12 cm d'alçària, inclou peces suplementàries. 46,08 24,49 25.898,34 13.764,11 

3 3.14 m3 67,44 
Solera de formigó HA-25/P/20/ I, de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D. Inclou encofrat en perímetre de forats. 

    

 
3.14bis m2 562,03 

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 
cm, abocat des de camió 39,91 11,57 22.430,62 6.502,69 

 
3.14bis m2 562,03 

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm 
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 35,66 23,11 20.041,99 12.988,51 

3 3.15 m2 1.597,64 
Remolinat mecànic de capa de compressió o solera mitjançant tractament amb helicòpter. Inclou p.p. de 
serratge de juntes de retracció, segellat de les juntes amb material elàstic i mitjans auxiliars. 1,25 0,66 1.997,05 1.054,44 

3 3.16 u 1,00 

Formació de fossat d'ascensor a planta soterrani, amb formigó 
HA-25/B/20/IIa, encastat dins la llosa de fonamentació, de dimensions interiors en planta de 345x160 cm., 
amb una alçada neta de 1,20 m mesurada des del paviment acabat de la planta soterrani-3, amb pantalles 
laterals i base de fossat de 80 cm de gruix. Inclou muntatge i desmuntatge d'encofrats, armat amb acer B-
500S segons especejaments de plànols de projecte i ancoratges amb la llosa de fonamentació. 

    

 
3.16bis m3 39,33 

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat amb bomba 410,94 277,03 16.161,45 10.895,04 

 
3.16bis kg 2.131,58 

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2 10,39 3,01 22.147,09 6.416,05 

 
3.16bis m2 12,12 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments 49,77 14,51 603,21 175,86 

3 3.17 u 1,00 

Formació de pou de registre encastat dins la llosa de fonamentació, amb formigó HA-25/B/20/IIa, de 
dimensions interiors en planta de 115x115 cm., amb una alçada neta de 1,35 m mesurada des del paviment 
acabat de la planta soterrani-3, amb pantalles laterals i base de fossat de 80 cm de gruix. Inclou muntatge i 
desmuntatge d'encofrats, armat amb acer B-500S segons especejaments de plànols de projecte i ancoratges 
amb la llosa de fonamentació. 

    

 
3.17bis m3 31,21 

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat amb bomba 410,94 277,03 12.826,46 8.646,80 

 
3.17bis kg 1.691,72 

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2 10,39 3,01 17.576,94 5.092,07 

 
3.17bis m2 6,21 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments 49,77 14,51 309,07 90,11 

  TOTAL CAPÍTOL 3 1.879.483,83 840.989,43 

  



148                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

CAPÍTOL 4: ESTRUCTURA 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

4 4.01 kg 4.242,34 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TUB, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 11,53 4,00 48.914,18 16.969,36 

4 4.02 m2 35,60 

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses 
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó 
vist, llistó mata racó a ambdues bandes, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat  amb 
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 18 kg/m2. 260,12 93,81 9.260,27 3.339,64 

4 4.03 m2 18,90 

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat a una alçària <= 
3 m, amb tauler de fusta de pi per deixar el formigó vist, llistó mata racó a ambdues bandes, amb una 
quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades amb una quantia de 18 kg/m2. 221,89 85,44 4.193,72 1.614,82 

4 4.04 m 131,00 
Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 
mm 12,04 6,64 1.577,24 869,84 

4 4.05 m2 173,50 

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat 
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 19,76 kg/m2 290,10 112,32 50.332,35 19.487,52 

4 4.06 m2 3.162,06 

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat 
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia mitja de 20 kg/m2 308,94 124,88 976.886,82 394.878,05 

4 4.07 m2 528,70 

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 27 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat 
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 19,90 kg/m2 380,14 152,62 200.980,02 80.690,19 

4 4.08 m2 33,73 

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 325,25 123,10 10.970,68 4.152,16 

4 4.09 m2 127,20 

Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat 
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2 415,20 155,96 52.813,44 19.838,11 

4 4.10 m3 60,68 
Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, 
abocat amb cubilot i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia mitja de 183 kg/m3 1.995,61 716,23 121.093,61 43.460,84 

4 4.11 m3 6,34 
Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 8 m2/m3, formigó HA-
25/B/10/I, abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 65 kg/m3 2.020,54 739,06 12.810,22 4.685,64 

4 4.12 m2 127,20 
Tractament superficial de llosa inclinada per rampa d'accés al aparcament mitjançant lliscat manual afegint 4 
kg/m2 de pols de quars gris. 7,78 2,52 989,62 320,54 

4 4.13 m2 1.564,31 
Subministrament i col·locació de film de polietilè de baixa densitat galga 400, sobre encofrat de sostres de 
formigó. 1,36 0,72 2.127,46 1.126,30 

  TOTAL CAPÍTOL 4 1.492.949,64 591.433,02 
 

CAPÍTOL 5: COBERTES I AÏLLAMENTS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

5 5.01 m2 163,13 

Coberta invertida a base de formigó cel·lular de pendents de 300Kg/m3 de densitat i un gruix mitjà de 12,5 
cm, capa de protecció de morter de ciment 1:6, membrana de 4,1 Kg/m2 de làmina de betum modificat LBM-
40 amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 adherida en calent, prèvia imprimació, làmina 
separadora, aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït de 60 mm (0.029w/mk), capa separadora amb 
geotèxtil i acabat amb protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre i 5 cm de gruix mitjà. Inclou 
doblat amb tela auto protegida com a reforç perimetral i en trobades amb paraments. 177,34 106,57 28.929,47 17.384,76 
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5 5.02 m2 227,09 

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular de 8cm de gruix mitjà, amb 
impermeabilització monocapa a base d'una membrana no adherida; formada per làmina de betum 
plastomèric APP amb doble armadura de film de polietilè (PE), capa separadora de polipropilè-polietilè amb 
una resistencia a la perforació de 525 N, capa d'aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 
mm (0.025w/mk) i de resistència a la compressió de 3kp/cm2 tipus ROOFMATE SL, capa separadora de 
polipropilè- polietilè amb una resistència a la perforació de 525 N, i acabat amb una capa de morter preparat 
per rebre paviment d'acabat. Inclou p.p. de peces especials, trobades perimetrals i amb elements sortints de 
coberta, minvell amb rajola ceràmica i reforços de membrana. 280,94 146,56 63.798,66 33.282,31 

5 5.03 m2 152,00 

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel.lular de 8cm de gruix mitjà, amb 
impermeabilització monocapa a base d'una membrana no adherida; formada per làmina de betum 
plastomèric APP amb doble armadura de film de polietilè (PE), capa separadora de polipropilè-polietilè amb 
una resistencia a la perforació de 525 N, capa d'aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 
mm (0.025 w/mk) i de resistència a la compressió de 3 kp/cm2 tipus ROOFMATE SL, capa separadora de 
polipropilè- polietilè amb una resistència a la perforació de 525 N, i acabat amb una capa de morter lliscat, 
preparat per rebre paviment flotant d'acabat. Inclou p.p. de peces especials, trobades perimetrals i amb 
elements sortints de coberta, minvell amb rajola ceràmica i reforços de membrana. 280,94 146,56 42.702,88 22.277,12 

5 5.04 m2 23,40 

Coberta per a enjardinament, aïllament amb planxes de poliestirè expandit de 60 mm de gruix, amb formació 
de pendents amb formigó de 150 kg/m3, impermeabilització i protecció antiarrels amb dues làmines una LO-
40-FV i l'altra LBM (SBS)-50/G-FV+FP, capa drenant de palet de riera, capa filtrant amb làmina separadora i 
substrat de terra vegetal 212,95 117,78 4.983,03 2.756,05 

5 5.05 m2 123,46 

Impermeabilització de balcó o pati amb recrescut de formigó cel·lular de 5cm de gruix mitjà, capa de 
protecció de morter de ciment, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de 
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2, 
capa separadora de polipropilè-polietilè amb una resistència a la perforació de 525 N, i acabat amb una capa 
de morter preparat per rebre paviment d'acabat. Inclou p.p. de peces especials i trobades perimetrals. 

    

 
5.05bis m2 123,46 

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de 
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de 
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb 
geotèxtil 56,50 29,58 6.975,49 3.651,95 

 
5.05bis m2 123,46 

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà, 
amb la superfície aplanada 24,53 17,61 3.028,47 2.174,13 

5 5.06 m 67,20 
Canaleta exterior de secció rectangular de PVC rígid, ADEQUA de "Uralita", de perfil baix de 70mm d'alçada, 
amb reixa d'acer inoxidable, col·locada i connectada al baixant. 21,39 11,21 1.437,41 753,31 

5 5.07 u 3,00 
Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 90 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en 
calent. 49,39 26,24 148,17 78,72 

5 5.08 u 2,00 
Bunera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions 
mecàniques 103,90 52,81 207,80 105,62 

5 5.09 u 2,00 
Bunera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions 
mecàniques 103,90 52,81 207,80 105,62 

5 5.10 m2 640,46 

Aïllament termoacústic per tancament de façana amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 161 a 200 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, col·locada amb 
morter adhesiu 61,14 14,70 39.157,72 9.414,76 

5 5.11 m2 305,95 

Aïllament de paret mitgera amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 126 a 160 kg/m3 de 
50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,031 W/mK, i revestiment de film de polietilè, col·locada 
amb fixacions mecàniques. 20,78 4,84 6.357,64 1.480,80 

5 5.12 m2 32,40 
Aïllament de parets amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 20 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,031 W/mK, col·locada amb adhesiu de formulació específica. 13,58 4,24 439,99 137,38 

          TOTAL CAPÍTOL 5 198.374,55 93.602,53 
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CAPÍTOL 6: RAM DE PALETA I PAVIMENTS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

6 6.01 pa 1,00 Partida alçada en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i altres industrials. - - - - 

6 6.02 m2 1.997,31 
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat 
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) 115,71 36,99 231.108,74 73.880,50 

6 6.03 m2 105,25 

Ampit de coberta amb bloc de formigó de 200x400x150 mm, per a revestir, col·locat amb morter per a ram 
de paleta 1/6, emplenant les dues primeres filades amb formigó, ancorades al forjat amb connectors d'acer 
corrugat de D 8mm c/20 cm. i coronació amb congreny realitzat amb peça especial en forma de "U" i formigó 
armat. 112,40 39,30 11.830,10 4.136,33 

6 6.04 m 69,00 

Perímetre de coberta amb dues filades de bloc de formigó de 200x400x150 mm, per a revestir, col·locat amb 
morter per a ram de paleta 1/6, emplenades formigó i ancorades al forjat amb connectors d'acer corrugat de 
D 8mm c/20 cm. 45,92 18,03 3.168,76 1.244,07 

6 6.05 m2 71,00 
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 65,75 21,67 4.668,25 1.538,57 

6 6.06 m 30,16 

Folrat de conductes de ventilació a coberta plana o inclinada, amb fàbrica de 15 cm. de gruix de totxana per a 
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2), de secció mitja 0,5 m2; 
i/p.p. d’ arrebossat exterior amb morter de ciment M-40 (1:6) i p.p. de trobades de la coberta amb el 
conducte. 43,62 14,09 1.315,58 424,95 

 
6.06bis m2 102,54 

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria 
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de 
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 82,81 25,40 8.491,67 2.604,62 

6 6.07 m2 7,50 

Recrescuda de paviment a base de tauler ceràmic encadellat de 100x25x4 cm. recolzat paredons de totxana, 
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2), incloent capa d'acabat de 5cm 
de gruix armada amb malla 20x20 d=4mm. enlliscada per rebre paviment. 52,30 20,34 392,25 152,55 

 
6.07bis m2 7,50 

Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 5 mm, amb pasta autonivelladora 
d'adormiment normal per a suports no absorbents, prèvia imprimació específica  94,19 51,42 706,43 385,65 

 
6.07bis m2 7,50 

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm 
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 21,72 6,30 162,90 47,25 

6 6.08 m2 82,05 
Recrescuda del suport de paviments, de 8 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 39,20 27,80 3.216,36 2.280,99 

6 6.09 u 27,60 
Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada 
amb el mateix morter de la paret 27,67 7,79 763,69 215,00 

6 6.10 m 15,85 

Llinda d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per planxa de 25cm d'amplada i 4mm de gruix, amb 
un angular de 40x40 mm. d'acer, atirantat del sostre per a llums superiors a 2 mts. i recolzada 10cm. a cada 
costat de la finestra. Inclou segellats perimetrals, capa d'imprimació antioxidant, i acabat lacat amb dues 
mans d'esmalt de poliuretà aplicat a pistola. 

    

 
6.10bis kg 497,69 

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 11,53 4,00 5.738,37 1.990,76 

 
6.10bis m2 15,85 

Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 
dues d'acabat  11,48 6,10 181,96 96,69 

6 6.11 m2 20,82 

Taulell de Silestone grup 2 de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60cm d’amplària, amb forma corbada segons 
disseny i un total de 550cm de llargada. Inclou ancoratges, talls, polit de cantells i juntes; totalment 
col·locada sobre paret d'obra. 109,72 31,01 2.284,37 645,63 

6 6.12 m2 13,38 
Aplacat d'ampit de cuina amb planxa de silestone grup 2, de 1,2 cm de gruix i 60 cm. d'amplada, agafat amb 
ciment cola o silicona. 14,45 7,44 193,34 99,55 

6 6.13 u 37,00 

Treballs per instal·lació d'inodor o bidet suspès en envans de guix laminat, consistent en la col·locació i 
aplomat d'estructures auxiliars de suport de l'aparell sanitari (sense subministrament); reforç de les 
estructures de l'envà i formació de calaix a una alçada màxima de 120cm. per amagar la cisterna i suports. - - - - 

6 6.14 u 1,00 

Treballs per instal·lació de banyera consistent en la col·locació, fixació i reomplert de la base amb sorra, i 
formació de faldó amb maó foradat i posterior arrebossat amb morter de ciment, deixant la superfície 
preparada per a enrajolar. - - - - 
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6 6.15 m2 17,66 

Plat de dutxa executat "in situ" a base de formació de pendents, impermeabilització del recinte amb tela 
asfàltica i posterior arrebossat de tota la superfície impermeabilitzada amb morter hidròfug. Inclou 
subministrament i col·locació de reixa lineal de desguàs CAINOX en acer inoxidable. 

    

 
6.15bis u 22,00 

Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un 
ramal de PVC 2,14 1,14 47,08 25,08 

 
6.15bis m 22,00 Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 9,89 2,87 217,58 63,14 

6 6.16 m2 305,39 

Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic rectificat en format 30x60, imitació pissarra negra, 
preu alt, col·locat a l’estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 
13888). Inclou p.p. de sòcol. 103,16 41,67 31.504,03 12.725,60 

6 6.17 m 85,00 
Estesa d'esglaó d'escala comunitària, amb gres porcellànic antilliscant imitació pissarra, col·locat amb morter 
adhesiu. Inclou p.p. de sòcol. 51,57 19,48 4.383,45 1.655,80 

6 6.18 m2 45,66 
Paviment de terratzo gris setinat, de 30x60 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior normal. Inclou p.p. de sòcol. 62,50 25,26 2.853,75 1.153,37 

6 6.19 m 46,00 

Esglaó de pedra artificial imitant la pedra de preu alt, de dues peces, frontal i estesa ref. 100032791 de la 
sèrie Compact de CERANCO , col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l. Inclou p.p. de sòcol. 42,69 17,44 1.963,74 802,24 

6 6.20 m2 380,80 
Paviment exterior antilliscant de rajola de gres rústic rectificat en format 30x30, preu alt, col·locat a l’estesa 
amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada de junta ampla. 75,70 29,63 28.826,56 11.283,10 

6 6.21 m 191,50 
Sòcol de gres, de 9 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 1,56 0,89 298,74 170,44 

6 6.22 m2 1.075,17 
Tarima flotant de fusta envernissada de fàbrica, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè 
expandit de 3 mm de gruix. Inclou p.p. De sòcol de fusta. 10,96 3,30 11.783,86 3.548,06 

6 6.23 m2 198,19 

Paviment exterior amb taulons de fusta de IPE amb junta oculta, col·locat sobre rastells de pi tractat de 5x5 
cm. amb ancoratge mitjançant grapes de plàstic cargolades amb cargols d'acer inoxidable, i/ p.p. de remats 
perimetrals, graons i ma d'oli de protecció. 

    

 
6.23bis m2 198,19 Parquet adherit de posts de fusta de ipe de 400x70x14 mm, col·locat en espiga, adherit amb cautxú sintètic 10,72 2,45 2.124,60 485,57 

 
6.23bis m3 198,19 

Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 
120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable  18,33 3,62 3.632,82 717,45 

6 6.24 m2 37,70 
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, 
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland 48,93 20,35 1.844,66 767,20 

6 6.25 m 6,00 

Formació de gual recte col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb 
morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l, inclou p.p. de amb 
rigola i senyalització amb pintura segons normativa municipal. 144,51 57,89 867,06 347,34 

6 6.26 m2 30,00 

Reposició de vorera amb paviment de panot, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb 
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou p.p. de 
vorada, segons normativa municipal. 86,44 38,20 2.593,20 1.146,00 

  TOTAL CAPÍTOL 6 367.163,89 124.633,48 
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CAPÍTOL 7: GUIX LAMINAT I CELS RASOS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

7 7.01 m2 118,66 

Paret de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfilaria de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 167 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 
48 mm d'amplària, una planxa d'acer de 3mm de gruix central entre la perfileria de suport, i 2 plaques tipus 
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una amb interposició de membrana acústica Danosa 
M.A.D.4 ERF de 4mm. de gruix, fixades mecànicament, banda acústica perimetral de separació amb parets i 
sostres i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix a cada costat. 177,72 44,23 21.088,26 5.248,33 

 
7.01bis m 49,30 

Banda acústica bicapa de 66 mm de ample i 3.9 de espessor, formada per membrana de alta densitat i 
espuma de polietilè reticular, ref. 610208 de la sèrie Fonodan BJ de DANOSA 3,42 1,79 168,61 88,25 

7 7.02 m2 161,00 

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm 
d’amplària i canals de 48 mm d’amplària, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades 
mecànicament, banda acústica perimetral de separació amb parets i sostres i aïllament amb plaques de llana 
de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix. 83,23 21,18 13.400,03 3.409,98 

7 7.03 m2 852,32 

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm 
d’amplària i canals de 48 mm d’amplària, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades 
mecànicament, banda acústica perimetral de separació amb parets i sostres. 75,45 19,41 64.307,54 16.543,53 

7 7.04 m2 909,36 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix 
total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i 2 
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 13 mm de gruix cada una fixades mecànicament, banda acústica 
perimetral de separació amb parets i sostres i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 
kg/m3 de 50 mm de gruix. 111,21 27,01 101.129,93 24.561,81 

7 7.05 m2 81,00 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 
48 mm d'amplària, i 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 13 mm de gruix cada una fixades 
mecànicament, banda acústica perimetral de separació amb parets i sostres i aïllament de plaques de llana 
de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix. 145,34 36,38 11.772,54 2.946,78 

7 7.06 m2 2.087,55 
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb 
suspensió autoanivelladora de barra roscada. 38,37 10,31 80.099,29 21.522,64 

7 7.07 m 106,00 
Tabica en canvi de nivell de cel ras, amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix 
amb entramat ocult de planxa d'acer galvanitzat. 3,31 0,68 351,28 72,29 

7 7.08 m 162,00 

Formació de calaix de 15cm d'amplada en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 
mm de gruix, col·locades amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat fixats al sostre, per a una 
alçària de cel ras de 3 m com a màxim. 10,78 3,07 1.746,93 497,18 

7 7.09 m2 948,70 Complement per diferencia de preu de placa de guix laminat hidròfuga per espais humits. 16,57 3,41 15.719,96 3.235,07 

7 7.10 u 27,00 

Subministrament i col·locació de premarc d'estructura de xapa galvanitzada grecada per portes corredisses 
model "SCRIGNO GOLD BASE", per porta d'una fulla, ancorada i aplomada, per 10cm de gruix total de paret 
preparada per rebre revestiment de planxes de guix laminat. 581,43 157,06 15.698,49 4.240,61 

7 7.11 u 5,00 

Subministrament i col·locació de premarc d'estructura de xapa galvanitzada grecada per portes corredisses 
model "SCRIGNO BASE DOBLE", per porta de dues fulles contraposades, amb possibilitat d'instal·lació de 
sistemes d'obertura simultània, ancorada i aplomada, per 10cm de gruix total de paret preparada per rebre 
revestiment de planxes de guix laminat. 1.239,66 334,87 6.198,30 1.674,34 

7 7.12 u 15,00 
Registre per a fals sostre amb placa de guix laminat, de 50x50cm de dimensions totals, amb marc, frontisses i 
accessoris. 253,65 52,37 3.804,75 785,55 

7 7.13 m2 36,50 
Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb 
una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 9,14 2,89 333,61 105,49 

  TOTAL CAPÍTOL 7 335.819,51 84.931,84 
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CAPÍTOL 8: REVESTIMENTS I PINTURES 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

8 8.01 m2 52,50 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat 9,05 6,42 475,13 337,05 

8 8.02 m2 1.353,10 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat 13,88 9,47 18.781,03 12.813,86 

8 8.03 m 116,50 
Escopidor a base d'arrebossat sobre parament horitzontal exterior, amb pendent cap a l'interior del 
parament, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat. 13,11 8,94 1.527,32 1.041,51 

8 8.04 m2 1.114,90 
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d’alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat 
lliscat amb guix YF, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol 5,34 1,71 5.953,57 1.906,48 

8 8.05 m2 128,11 
Enrajolat amb mosaic de gres porcellànic, imitació pissarra, preu alt, col·locat a l’estesa amb morter adhesiu 
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 97,69 37,48 12.515,07 4.801,56 

8 8.06 m2 390,77 
Enrajolat amb gres porcellànic rectificat en format 30x90 calibrat, blanc, preu alt, col·locat a l’estesa amb 
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 97,69 37,48 38.174,32 14.646,06 

8 8.07 m2 27,60 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, de 16 a 
25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 
13888) 73,58 21,21 2.030,81 585,40 

8 8.08 m2 5.094,33 
Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 6,16 3,27 31.381,07 16.658,46 

8 8.09 m2 1.405,60 
Pintat de parament horitzontal i vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa de fons diluïda, i dues d'acabat. 3,06 1,62 4.301,14 2.277,07 

8 8.10 m2 838,35 
Pintat de parament vertical interior de formigó fresat, amb pintura plàstica, amb una capa de fons, diluïda, i 
dues d'acabat. 3,06 1,62 2.565,35 1.358,13 

8 8.11 m2 467,50 

Subministrament i col·locació de gelosia de façana "Sistema Materia GRA-IN Disset" amb revestiment de 
ceràmica extrusionada de mides 150x65x500 mm, segons especejament de projecte i amb un vol màxim de 
28cm respecte del pla de façana. Inclou ancoratges a l'estructura de l'edifici i a la gelosia, elements 
d'anivellament vertical i horitzontal en alumini, grapes de subjecció de les peces ceràmiques en acer 
inoxidable i amb recolzaments elàstics de EPDM. 

    

 
8.11bis m2 467,50 

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions 
entre 45 i 65 cm, d'amplària, entre 15 i 35 cm d'alçària i entre 2,5 i 4 cm de gruix, formada per perfils tipus 
omega de 90x40 amb ales de 30 mm i 2 mm de gruix, ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 
110x60x3 mm, grapes d'acer inoxidable per a fixació de la placa oculta i part proporcional d'elements de 
muntatge 192,27 39,42 89.886,23 18.428,85 

 
8.11bis m2 467,50 

Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques de gres extruït, d'una cara vista, 
llargària entre 75 i 85 cm,alçària entre 25 i 35 cm i 4 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 47 kg/m2 
de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta 
sobre estructura de suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, 
col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical 36,14 9,87 16.895,45 4.614,23 

8 8.12 m2 198,98 

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra caliça acabat Blanc de Mar,amb forats 
per a fixacions al costat llarg, de 100x50x3 cm, amb grapes d'acer inoxidable i morter de ciment 1:6, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 l. 16,66 8,41 3.315,01 1.673,42 

8 8.13 m2 102,00 
Protecció contra el foc EI-120 de conducte de ventilació metàl·lic amb plaques de silicat càlcic de 52 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat 20,83 7,46 2.124,66 760,92 

8 8.14 u 59,00 
Marcat de plaça de garatge amb una repercussió de 7,30ml per plaça, amb pintura clorocautxo, amb una 
amplada de linia de 10cm, neteja, replanteig i encintat. Inclou la retolació del número de plaça de garatge. 1,50 0,80 88,72 46,95 

  TOTAL CAPÍTOL 8 230.014,86 81.949,94 

 
  



154                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

CAPÍTOL 9: FUSTERIA DE FUSTA 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

9 9.01 u 5,00 

Porta d'entrada a habitatge, amb sistema d'obertura pivotant amb eix desplaçat, de mides totals de fulla 
90x230cm, blindada, formada per fulla amb anima de planxa d'acer, acabada amb tauler llis en fusta de faig 
tenyida i envernissada a la cara exterior i lacada a la cara interior; pany de seguretat de tres punts, espiell, 
pom i tirador; tallavents ocult en la part inferior de la porta amb tots els seus ferraments i elements de 
seguretat. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra per instal·lar sobre bastiment de base d'acer 
(sense incloure). 105,73 29,25 528,65 146,25 

9 9.02 u 21,00 

Porta de pas de dues fulles de fusta amb obertura batent i una llum de bastiment aproximada de 110x230 
cm, amb estructura interior de fusta, amb una fulla de 20cm i l'altra de 80cm d'amplada, acabada lacada, 
incloent bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment i tapajunts de DM lacat, 
frontisses, pany i maneta tipus inox. 417,55 132,74 8.768,55 2.787,54 

9 9.03 u 2,00 

Porta de pas d'una fulla de fusta amb obertura batent i una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, 
amb estructura interior de fusta, acabada lacada, incloent bastiment de base d'envà per a porta de fusta, 
folrat de bastiment i tapajunts de DM lacat, frontisses, pany i maneta tipus inox. 173,49 54,95 346,98 109,90 

9 9.04 u 22,00 
Taulell de fusta de teka de 4 cm. de gruix, tractada amb vernís per humitat, amb sòcol perimetral. Inclou 
ancoratges d'inox., encaixos i forats per instal·lar lavabos. 28,14 6,29 619,08 138,38 

9 9.05 m 41,80 

Armari de fusta de 60cm. de fons, sense distribució interior, amb frontal de quatre portes, de 2,30m 
d'alçada, amb estructura interior de tauler aglomerat recobert de melamina, posterior de 10 mm i fulles de 
19 mm de tauler de DM lacat, frontisses cromades (4 per porta) i tiradors. Inclou tapajunts i sòcol. Elaborat a 
taller i ajust en obra. 

    

9 9.06 m 50,20 

Armari de fusta de 60cm. de fons, sense distribució interior, amb frontal de quatre portes, de 2,30m 
d'alçada, amb estructura interior de tauler aglomerat recobert de melamina, posterior de 10 mm i fulles de 
19 mm de tauler de DM lacat, frontisses cromades (4 per porta) i tiradors. Inclou folrat de posterior i lateral 
amb tauler de DM lacat, tapajunts i sòcol. Elaborat a taller i ajust en obra. 

    

 
9.05-9.06 u 224,00 

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior 
de fusta, de 50 cm d'amplària i 225 cm d'alçària  11,76 3,09 2.634,24 692,16 

9 9.07 m 32,90 Banc per penjar de llistons de fusta d'auró envernissada amb acabar setinat mate. Inclou ancoratges d'inox. 118,99 38,06 3.914,66 1.252,06 

  TOTAL CAPÍTOL 9 16.812,16 5.126,29 
 

CAPÍTOL 10: FUSTERIA D'ALUMINI I VIDRES 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

10 10.01 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 900x2.100 mm format per una finestra d'una fulla abatible. Envidriament 
format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de 
base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.01bis u 1,00 

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior 980,79 206,49 980,79 206,49 

 
10.01bis m2 1,89 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 462,39 103,82 

 
10.01bis u 1,00 

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 90x215 cm  126,51 34,18 126,51 34,18 

10 10.02 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 1.600x1.350 mm format per un fixe. Envidriament format per vidre laminar 
5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat. 

    

 
10.02bis u 1,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.281,64 1.208,08 2.281,64 1.208,08 
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10.02bis m2 2,16 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 528,44 118,65 

 
10.02bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x150 cm 111,22 30,05 111,22 30,05 

10 10.03 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 1.250x2.350 mm format per un fixe. Envidriament format per vidre laminar 
5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat. 

    

 
10.03bis u 1,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 3.326,44 1.761,28 3.326,44 1.761,28 

 
10.03bis m2 2,94 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 718,66 161,36 

 
10.03bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 240x120 cm 133,47 36,06 133,47 36,06 

10 10.04 u 4,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 1.450x700 mm format per una finestra d'una fulla abatible. Envidriament 
format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de 
base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.04bis u 4,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.141,49 604,40 4.565,96 2.417,60 

 
10.04bis m2 4,06 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 993,28 223,02 

 
10.04bis u 4,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 90x120 cm 77,85 21,03 311,40 84,12 

10 10.05 u 4,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 2.900x700 mm format per dues finestres d'una fulla abatible. Envidriament 
format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de 
base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.05bis u 4,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues 
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.970,96 1.043,59 7.883,84 4.174,36 

 
10.05bis m2 8,12 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 1.986,56 446,03 

 
10.05bis u 4,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 180x120 cm 111,22 30,05 444,88 120,20 

10 10.06 u 5,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 2.450x2.100 mm format per una finestra d'una fulla batent de 800x2.100 
mm i un fixe lateral. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral 
transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.06bis u 5,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.901,58 1.006,85 9.507,90 5.034,25 
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10.06bis u 5,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 3.326,44 1.761,28 16.632,20 8.806,40 

 
10.06bis m2 25,73 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 6.293,62 1.413,07 

 
10.06bis u 5,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x120 cm 100,10 27,04 500,50 135,20 

 
10.06bis u 5,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 210x165 cm 139,03 37,56 695,15 187,80 

10 10.07 u 4,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 3.800x2.600 mm format per dues finestres laterals d'una fulla batent de 
900x2.600 mm cadascuna i un fixe central. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre 
laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.07bis u 16,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.141,49 604,40 18.263,84 9.670,40 

 
10.07bis u 8,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.661,69 1.409,32 21.293,52 11.274,56 

 
10.07bis m2 39,52 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 9.668,57 2.170,83 

 
10.07bis u 8,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x150 cm  111,22 30,05 889,76 240,40 

 
10.07bis u 4,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 330x150 cm 177,95 48,08 711,80 192,32 

10 10.08 u 2,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 4.200x2.600 mm format per dues finestres laterals d'una fulla batent de 
900x2.600 mm cadascuna i un fixe central. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre 
laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat.         

 
10.08bis u 8,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.141,49 604,40 9.131,92 4.835,20 

 
10.08bis u 4,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 3.326,44 1.761,28 13.305,76 7.045,12 

 
10.08bis m2 21,84 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 5.343,16 1.199,67 

 
10.08bis u 4,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x150 cm  111,22 30,05 444,88 120,20 

 
10.08bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 480x150 cm 233,56 63,10 467,12 126,20 
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10 10.09 u 16,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 2.450x2.600 mm format per una finestra de fulla batent de 800x2.600 mm i 
un fixe lateral. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral 
transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.09bis u 32,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.141,49 604,40 36.527,68 19.340,80 

 
10.09bis u 32,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.376,56 1.258,34 76.049,92 40.266,88 

 
10.09bis m2 101,92 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 24.934,73 5.598,47 

 
10.09bis u 16,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 180x120 cm 111,22 30,05 1.779,52 480,80 

 
10.09bis u 16,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 360x120 cm 177,95 48,08 2.847,20 769,28 

10 10.10 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 6.050x2.350 mm format per una finestra laterals d'una fulla elevable de 
1.500x2.350 mm i un fixe lateral. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 
5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.10bis u 2,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
una fulla corredissa monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu 
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana 1.406,63 744,79 2.813,26 1.489,58 

 
10.10bis u 4,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.851,54 1.509,83 11.406,16 6.039,32 

 
10.10bis m2 14,22 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 3.478,31 780,97 

 
10.10bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 210x165 cm 139,03 37,53 139,03 37,53 

 
10.10bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 360x150 cm 189,08 51,08 378,16 102,16 

10 10.11 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 5.950x1.600 mm format per dues finestres laterals d'una fulla elevables de 
1.650x1.600 mm cadascuna i un fixe central. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre 
laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.11bis u 1,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
dues fulles corredisses elevables, per a un buit d'obra aproximat de 240x220 cm, elaborada amb perfils de 
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana 3.778,58 2.000,69 3.778,58 2.000,69 

 
10.11bis u 2,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.281,64 1.208,08 4.563,28 2.416,16 
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10.11bis m2 9,52 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 2.329,07 522,93 

 
10.11bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 180x150 cm 122,34 33,05 244,68 66,10 

 
10.11bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 360x120 cm 177,95 48,08 177,95 48,08 

10 10.12 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 4.900x1.600 mm format per una finestra d'una fulla elevables de 
2.450x1.600 mm i un fixe. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb 
butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 10.12bis u 2,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
una fulla corredissa monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu 
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana 1.406,63 744,79 2.813,26 1.489,58 

 
10.12bis u 2,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 1.901,58 1.006,85 3.803,16 2.013,70 

 
10.12bis m2 7,84 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 1.918,06 430,65 

 
10.12bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 240x165 cm 150,15 40,56 300,30 81,12 

10 10.13 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 3.050x1.600 mm format per una finestra d'una fulla elevables de 
1.500x1.600 mm i un fixe. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb 
butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.13bis u 1,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
una fulla corredissa monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de 
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana 1.874,66 992,61 1.874,66 992,61 

 
10.13bis u 1,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.376,56 1.258,34 2.376,56 1.258,34 

 
10.13bis m2 4,88 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 1.193,89 268,06 

 
10.13bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x165 cm 116,78 31,55 233,56 63,10 

10 10.14 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament d epont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 5.250x2.350 mm format per una finestra d'una fulla elevables de 
1.500x2.350 mm i un fixe. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb 
butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.14bis u 2,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
una fulla corredissa monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu 
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana 1.406,63 744,79 2.813,26 1.489,58 
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10.14bis u 4,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.281,64 1.208,08 9.126,56 4.832,32 

 
10.14bis m2 12,34 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 3.018,37 677,70 

 
10.14bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 210x165 cm  139,03 37,56 139,03 37,56 

 
10.14bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 300x150 cm 166,83 45,07 333,66 90,14 

10 10.15 u 3,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 6.500x2.600 mm format per una finestra laterals d'una fulla elevable de 
3.250x2.600 mm i un fixe lateral. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 
5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.15bis u 9,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
una fulla corredissa monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de 
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana  1.874,66 992,61 16.871,94 8.933,49 

 
10.15bis u 12,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.281,64 1.208,08 27.379,68 14.496,96 

 
10.15bis m2 50,70 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 12.403,76 2.784,95 

 
10.15bis u 12,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 270x150 cm 155,71 42,07 1.868,52 504,84 

10 10.16 u 3,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 2.150x2.600 mm format per un fixe. Envidriament format per vidre laminar 
5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat. 

    

 
10.16bis u 6,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.851,54 1.509,83 17.109,24 9.058,98 

 
10.16bis m2 16,77 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 4.102,78 921,18 

 
10.16bis u 3,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 360x150 cm 189,08 51,08 567,24 153,24 

10 10.17 u 2,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 6.300x2.600 mm format per una finestra laterals d'una fulla elevable de 
3.150x2.600 mm i un fixe lateral. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 
5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.17bis u 6,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
una fulla corredissa monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de 
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana 1.874,66 992,61 11.247,96 5.955,66 
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10.17bis u 6,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.851,54 1.509,83 17.109,24 9.058,98 

 
10.17bis m2 32,76 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 8.014,73 1.799,51 

 
10.17bis u 4,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 660x120 cm 289,18 78,12 1.156,72 312,48 

10 10.18 u 2,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 1.800x2.600 mm format per un fixe. Envidriament format per vidre laminar 
5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat. 

    

 10.18bis u 4,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.376,56 1.258,34 9.506,24 5.033,36 

 
10.18bis m2 9,36 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 2.289,92 514,14 

 
10.18bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 315x150 cm 172,39 46,57 344,78 93,14 

10 10.19 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 3.400x2.600 mm format per una finestra d'una fulla elevables de 
1.700x2.600 mm i un fixe lateral. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 
5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.19bis u 2,00 

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 
una fulla corredissa monocarril, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu 
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, sense persiana 1.406,63 744,79 2.813,26 1.489,58 

 
10.19bis u 2,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 180x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.851,54 1.509,83 5.703,08 3.019,66 

 
10.19bis m2 16,38 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 4.007,37 899,75 

 
10.19bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 270x150 cm 155,71 42,07 311,42 84,14 

10 10.20 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 1.700x2.700 mm format per una porta batent de dues fulles amb burlet 
automàtic d'estanquietat i fixe superior. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre 
laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.20bis u 1,00 

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 180x230 cm, elaborada amb perfils de preu superior 2.020,02 424,57 2.020,02 424,57 

 
10.20bis u 1,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 1.521,60 805,66 1.521,60 805,66 

 
10.20bis m2 5,95 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 1.455,67 326,83 

 
10.20bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 300x150 cm 166,83 45,07 166,83 45,07 
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10.20bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x90 cm 88,98 24,04 88,98 24,04 

10 10.21 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 1.400x2.100 mm format per una porta pivotant. Envidriament format per 
vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat. 

    

 
10.21bis u 2,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla pivotant, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.521,60 805,66 3.043,20 1.611,32 

 
10.21bis m2 2,94 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 719,27 161,49 

 
10.21bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 210x150 cm 133,47 36,06 133,47 36,06 

10 10.22 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 1.400x2.400 mm format per una porta pivotant. Envidriament format per 
vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat. 

    

 
10.22bis u 2,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla pivotant, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana  1.901,58 1.006,85 3.803,16 2.013,70 

 
10.22bis m2 3,36 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 822,02 184,56 

 
10.22bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 210x150 cm 144,59 39,06 144,59 39,06 

10 10.23 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol amb trencament de pont tèrmic lacat 
ral standard de dimensions totals 4.200x2.600 mm format per dues finestres batents de fulla oculta de 
900x2.600 mm cadascuna i un fixe central. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre 
laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.23bis u 4,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.141,49 604,40 4.565,96 2.417,60 

 
10.23bis u 2,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 3.326,44 1.761,28 6.652,88 3.522,56 

 
10.23bis m2 10,92 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 2.671,58 599,84 

 
10.23bis u 2,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x150 cm  111,22 30,05 222,44 60,10 

 
10.23bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 480x150 cm 233,56 63,10 233,56 63,10 

10 10.24 u 4,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol lacat ral standard de dimensions totals 
2.450x2.600 mm format per una finestra batent de fulla oculta de 800x2.600 mm i un fixe. Envidriament 
format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de 
base de tub d'acer galvanitzat. 
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10.24bis u 8,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.141,49 604,40 9.131,92 4.835,20 

 
10.24bis u 8,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.376,56 1.258,34 19.012,48 10.066,72 

 
10.24bis m2 25,48 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 6.233,68 1.399,62 

 
10.24bis u 4,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 180x120 cm 111,22 30,05 444,88 120,20 

 
10.24bis u 4,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 360x120 cm 177,95 48,08 711,80 192,32 

10 10.25 u 1,00 

Subministrament i col·locació de tancament d'acer jansen sèrie janisol lacat ral standard de dimensions totals 
2.600x2.600 mm format per una finestra batent de fulla oculta de 800x2.600 mm i un fixe. Envidriament 
format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Inclou bastiment de 
base de tub d'acer galvanitzat. 

    

 
10.25bis u 2,00 

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 1.141,49 604,40 2.282,98 1.208,80 

 
10.25bis u 2,00 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.376,56 1.258,34 4.753,12 2.516,68 

 
10.25bis m2 6,37 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 1.558,42 349,90 

 
10.25bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x165 cm 105,66 28,55 105,66 28,55 

 
10.25bis u 1,00 

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 315x150 cm 172,39 46,57 172,39 46,57 

10 10.26 u 1,00 

Subministrament i col·locació de mur cortina d'acer jansen sèrie viss tvs sg lacat ral standard format per 
diversos mòduls: el mòdul P1 de dimensions 2.500x3.500 mm, format per dos fixes de 1.250x3.500 mm, el 
mòdul P2 de dimensions totals 2.800x3.500 mm format per dos fixes de 1.400x3.500 mm, el mòdul P3 de 
dimensions totals 12.250x3.500 format per set fixes de 1.500 mm d'amplada i un altre part de 1.700 mm 
d'amplada on anirà integrada la porta P3; el mòdul P4 de dimensions totals 18.200x3.500 mm format per 
onze fixes de 1.650 mm d'amplada; el mòdul P5 de dimensions totals 12.850x3.500 mm format per vuit fixes 
de 1.600 mm d'amplada i finalment el mòdul P6 de longitud total 6.250 mm format per quatre parts fixes de 
3.500 mm d'alçada. Envidriament format per vidre laminar 5+5, càmara de 12 i vidre laminat 5+5 amb butiral 
transparent. 

    

 
10.26bis m2 186,20 

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, 
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat  244,65 54,93 45.553,83 10.227,97 

 
10.26bis u 4,00 

P1. Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per 
a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.281,64 1.208,08 9.126,56 4.832,32 

 
10.26bis u 2,00 

P1. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 360x120 cm 177,95 48,08 355,90 96,16 
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10.26bis u 4,00 

P2. Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per 
a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.661,69 1.409,32 10.646,76 5.637,28 

 
10.26bis u 2,00 

P2. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 330x150 cm 177,45 48,08 354,90 96,16 

 
10.26bis u 14,00 

P3. Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per 
a un buit d'obra aproximat de 180x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.851,54 1.509,83 39.921,56 21.137,62 

 
10.26bis u 7,00 

P3. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 360x150 cm 189,08 51,08 1.323,56 357,56 

 
10.26bis u 22,00 

P4. Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per 
a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 3.326,44 1.761,28 73.181,68 38.748,16 

 
10.26bis u 11,00 

P4. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 480x120 cm 222,44 60,10 2.446,84 661,10 

 
10.26bis u 16,00 

P5. Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per 
a un buit d'obra aproximat de 180x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 2.851,54 1.509,83 45.624,64 24.157,28 

 
10.26bis u 8,00 

P5. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 480x120 cm 222,44 60,10 1.779,52 480,80 

 
10.26bis u 8,00 

P6. Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per 
a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 3.326,44 1.761,28 26.611,52 14.090,24 

 
10.26bis u 4,00 

P6. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 480x120 cm 222,44 60,10 889,76 240,40 

10 10.27 u 1,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/mate d'una fulla corredissa de 1.000x2.200 mm. Inclou 
guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 259,97 57,64 259,97 57,64 

 
10.27bis m2 2,20 Estructura fulla corredissa de 1.000x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 18,96 6,71 

 
10.27bis u 1,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 16,17 5,72 

 
10.27bis u 1,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 11,13 4,04 

10 10.28 u 2,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/mate d'una fulla corredissa de 1.150x2.200 mm. Inclou 
guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 298,97 66,29 597,94 132,57 

 
10.28bis m2 5,06 Estructura fulla corredissa de 1.1500x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 43,62 15,43 

 
10.28bis u 2,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 32,34 11,44 

 
10.28bis u 2,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 22,26 8,08 

10 10.29 u 19,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/mate d'una fulla corredissa de 900x2.200 mm. Inclou 
guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 233,98 51,88 4.445,56 985,64 

 
10.29bis m2 37,62 Estructura fulla corredissa de 1.1500x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 324,28 114,74 

 
10.29bis u 19,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 307,23 108,68 

 
10.29bis u 19,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 211,47 76,76 

10 10.30 u 4,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/mate de dues fulles corredisses d'obertura simultània, 
per un buit d'obra de 1.050x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 272,97 60,52 1.091,89 242,09 

 
10.30bis m2 9,24 Estructura fulla corredissa de 1.1500x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 79,65 28,18 

 
10.30bis u 4,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 64,68 22,88 

 
10.30bis u 4,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 44,52 16,16 
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10 10.31 u 1,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/mate de dues fulles corredisses d'obertura simultània, 
per un buit d'obra de 1.150x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 298,97 66,29 298,97 66,29 

 
10.31bis m2 2,53 Estructura fulla corredissa de 1.1500x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 21,81 7,72 

 
10.31bis u 1,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 16,17 5,72 

 
10.31bis u 1,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 11,13 4,04 

10 10.32 u 16,00 Subministrament i col·locació de mirall de 5 mm amb cantells polits de 1.200x900 mm 73,11 15,75 1.169,68 251,94 

 
10.32bis m 67,20 Polit de cantells mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix 3,63 1,90 243,94 127,68 

10 10.33 u 5,00 Subministrament i col·locació de mirall de 5 mm amb cantells polits de 1.950x900 mm 118,80 25,59 593,98 127,94 

 
10.33bis m 28,50 Polit de cantells mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix 3,63 1,90 103,46 54,15 

10 10.34 u 1,00 Subministrament i col·locació de mirall de 5 mm amb cantells polits de 3.000x900 mm 182,76 39,37 182,76 39,37 

 
10.34bis m 7,80 Polit de cantells mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix 3,63 1,90 28,31 14,82 

10 10.35 u 4,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/transparent d'una fulla corredissa de 1.500x2.200 mm. 
Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 389,96 86,46 1.559,84 345,84 

 
10.35bis m2 13,20 Estructura fulla corredissa de 1.500x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 113,78 40,26 

 
10.35bis u 4,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 64,68 22,88 

 
10.35bis u 4,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 44,52 16,16 

10 10.36 u 1,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/mate d'una fulla corredissa de 800x2.200 mm. Inclou 
guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 207,98 46,11 207,98 46,11 

 
10.36bis m2 1,76 Estructura fulla corredissa de 800x2.200 mm. Inclou guia klein, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 15,17 5,37 

 
10.36bis u 1,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 16,17 5,72 

 
10.36bis u 1,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 11,13 4,04 

10 10.37 u 4,00 
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, de 1.800x2.300 mm., amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb "U" d'inox. 489,22 108,47 1.956,90 433,87 

10 10.38 u 2,00 
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, de 900x2.300 mm., amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb "U" d'inox. 244,61 54,23 489,22 108,47 

10 10.39 u 4,00 
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, de 1.050x2.300 mm., amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb "U" d'inox. 285,38 63,27 1.141,52 253,09 

10 10.40 u 2,00 
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, de 450x2.300mm, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb "U" d'inox. 122,31 27,12 244,61 54,23 

10 10.41 u 1,00 
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, de 830x2.300mm, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb "U" d'inox. 225,59 50,02 225,59 50,02 

10 10.42 u 5,00 
Vidre laminar de seguretat de tres llunes, de 200x2.300 mm., amb acabat de lluna incolora, de 5+5+5 mm de 
gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 82,30 18,49 411,52 92,44 

10 10.43 u 10,00 
Subministrament i col·locació de porta de vidre 5+5 b/transparent d'una fulla pivotant de 1.000x2.300 mm. 
Inclou frè, tirador doble d'inox i ferratges 271,79 60,26 2.717,91 602,60 

 
10.43bis m2 23,00 Estructura fulla pivotant de 1.000x2.300 mm. Inclou frè, tirador doble d'inox i ferratges 8,62 3,05 198,26 70,15 

 
10.43bis u 10,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 161,70 57,20 

 
10.43bis u 10,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 111,30 40,40 

10 10.44 u 1,00 Subministrament i col·locació de fix de vidre 5+5 b/transparent de 1.100x2.000 mm 259,97 57,64 259,97 57,64 

10 10.45 u 10,00 Subministrament i col·locació de fix de vidre 5+5 b/transparent de 1.000x2.000 mm 236,34 52,40 2.363,40 524,00 

10 10.46 u 7,00 Subministrament i col·locació de fix de vidre 5+5 b/transparent de 800x2.000 mm 189,07 41,92 1.323,50 293,44 

10 10.47 u 4,00 Subministrament i col·locació de fix de vidre 5+5 b/transparent de 650x2.000 mm 153,62 34,06 614,48 136,24 

10 10.48 u 1,00 

Tancament de vidre format per 2 fixes laterals de vidre 5+5 b/transparent de 1.100x2.000 mm i 
900x2.000mm, i porta de vidre 5+5 b/transparent d'una fulla practicable de 1.000x2.000 mm. Inclou tirador 
doble d'inox i ferratges. 709,02 157,20 709,02 157,20 

 
10.48bis m2 6,00 Estructura fulla practicable de 1.000x2.000 mm. Inclou tirador doble d'inox i ferratges. 8,62 3,05 51,72 18,30 

 
10.48bis u 1,00 Pany per a porta de vidre, col·locat 16,17 5,72 16,17 5,72 

 
10.48bis u 1,00 Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 11,13 4,04 11,13 4,04 
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10 10.49 m 43,35 

Subministrament i col·locació de barana de 1.000 mm d'alçada, en tram d'escala recte o inclinat, formada per 
vidre 5+5+5 b/transparent fixat entre dues platines de ferro per pintar de 350x10 mm amb tub interior per a 
recolzament del vidre. 871,86 461,06 37.795,13 19.986,95 

 
10.49bis m2 43,35 Vidre 5+5+5 b/transparent fixat 178,42 40,19 7.734,51 1.742,24 

10 10.50 m 56,30 

Subministrament i col·locació de barana de 1.100 mm d'alçada, en tram recte, formada per vidre 5+5+5 
b/transparent fixat entre dues platines de ferro per pintar de 350x10 mm amb tub interior per a recolzament 
del vidre. 871,86 461,06 49.085,72 25.957,68 

 
10.50bis m2 61,93 Vidre 5+5+5 b/transparent fixat 178,42 40,19 11.049,55 2.488,97 

10 10.51 m 43,50 

Subministrament i col·locació de barana de 600 mm d'alçada, en tram recte, formada per vidre 5+5+5 
b/transparent fixat entre dues platines de ferro per pintar de 350x10 mm amb tub interior per a recolzament 
del vidre. 584,33 308,90 25.418,36 13.437,15 

 
10.51bis m2 26,10 Vidre 5+5+5 b/transparent fixat 178,42 40,19 4.656,76 1.048,96 

10 10.52 m 85,20 
Subministrament i col·locació de barana de 1.100 mm d'alçada, en tram recte, formada per vidre 5+5 
b/transparent fixat entre dues u d'inox satinat de 30x15 mm 871,86 461,06 74.282,47 39.282,31 

 
10.52bis m2 93,72 Vidre 5+5 b/transparent fixat 118,17 26,20 11.074,89 2.455,46 

  TOTAL CAPÍTOL 10 1.059.074,98 488.619,92 
 

CAPÍTOL 11: SERRALLERIA 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

11 11.01 m 85,00 
Subministrament i col·locació de folrament frontal de graons mitjançant xapa d'inox satinat de 2 mm en 
forma de z de 35x180x35 mm de 1.000 mm d'amplada 103,40 20,45 8.789,00 1.738,25 

11 11.02 m 22,73 
Subministrament i col·locació de barana metàl·lica, per a trams inclinats, de 3.000x1.000 mm aprox, formada 
per marc i muntants verticals cada 100 mm de platina de 40x10 mm de ferro per pintar. Total 15 m.l. 233,59 67,75 5.309,50 1.539,96 

11 11.03 m 2,00 
Subministrament de jardineres metàl·liques de 800x800x1.500 mm formades per xapa de ferro per a pintar 
de 8 mm de gruix 6.268,44 1.803,04 12.536,88 3.606,08 

11 11.04 m 2,00 

Subministrament i col·locació de jardineres metàl·liques de 800x800x1.500 mm formades per xapa de ferro 
per a pintar de 8 mm de gruix, fixades a forjat existent de formigó mitjançant marc de l de ferro per pintar 
amb epoxi (se4). 6.268,44 1.803,04 12.536,88 3.606,08 

11 11.05 u 1,00 

Subministrament i col·locació de conjunt per a vestíbul format per 3 portes corredisses de 1.100x2.500 mm 
per a armaris companyia, 1 porta EI2 60-C5 de 1.000x2.100 mm amb fixe superior de 1.000x500 mm, 2 fixes 
de 500x2.500 mm i 1 de 900x500 mm a la part de l'ascensor. Tot folrat amb xapa d'inox satinat. No inclou 
acollar porta rf-60 ni folrament amb xapa d'inox de les portes de l'ascensor. 

    

 
11.05bis u 3,00 

Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i 
una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior  1.879,10 394,54 5.637,30 1.183,62 

 
11.05bis u 1,00 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior, col·locada 849,09 240,49 849,09 240,49 

 
11.05bis u 1,00 

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, 
per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 591,68 313,28 591,68 313,28 

 
11.05bis u 2,00 

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, 
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 1.575,95 834,43 3.151,90 1.668,86 

 
11.05bis u 1,00 

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, 
per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 591,68 313,28 591,68 313,28 

11 11.06 u 7,00 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu superior, col·locada 663,10 187,81 4.641,70 1.314,67 

11 11.07 m 37,60 
Coronament de paret amb planxa d'acer inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix, acabada polida, de 40 cm de 
desenvolupament, com a màxim, amb dos plecs, col.locada amb fixacions mecàniques. 45,87 12,43 1.724,71 467,37 

11 11.08 m 43,35 Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, fixat amb 35,05 6,93 1.519,42 300,42 
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adhesiu sobre barana de vidre. 

11 11.09 m 183,40 
Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 200/400 mm de 
desenvolupament, amb 3 plecs, col.locat amb masilla de poliuretà 64,04 33,81 11.744,94 6.200,75 

11 11.10 m 48,00 

Perfil longitudinal UPN-80 d'acer laminat, per a remat de fusteria en façana, col.locat ancorat mecànicament 
al forjat. Inclou capa d'imprimació antioxidant, i acabat lacat amb dues mans d'esmalt de poliuretà aplicat a 
pistola. 100,92 34,95 4.844,16 1.677,60 

11 11.11 u 5,00 

Bastiment rectangular per a portes d'entrada, de mides totals 
1.200x2.350mm, de xapa d'acer de 8mm de gruix i 200mm d'amplada, amb 1 brancal intermig a 200mm d'un 
costat, aplomat i acollat a obra encastant la part inferior al paviment, preparat per incorporar tarja de vidre 
fix i porta de seguretat d'accés als habitatges. 83,33 24,17 416,65 120,85 

11 11.12 u 4,00 
Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat, col·locat amb fixacions 
mecàniques sobre calaix d'obra 0,94 0,27 3,76 1,08 

11 11.13 m2 5,92 
Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines 
portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 2,33 1,65 13,79 9,77 

11 11.14 m 10,00 
Perfil longitudinal rodó de diàmetre 100mm d'acer galvanitzat, per a barreres de seguretat, col.locat sobre 
suports de passamà metàllic ancorats mecànicament al forjat. 129,18 34,39 1.291,80 343,90 

11 11.15 u 1,00 

Porta basculant articulada de dues fulles, de 3 m d'amplària i 3,25 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment 
i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 2.914,82 795,68 2.914,82 795,68 

11 11.16 u 1,00 
Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 
230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta 258,89 84,07 258,89 84,07 

11 11.17 m 10,00 

Estructura auxiliat per a recolzament de tancament de façana, d'acer S275JR, en perfils laminats en calent 
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb cargols. 10.045,25 3.736,21 100.452,53 37.362,08 

  TOTAL CAPÍTOL 11 179.821,07 62.888,13 
 

CAPÍTOL 12: APARELLS SANITARIS I MOBILIARI DE CUINA 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

12 12.01 u 23,00 

Inodor de porcellana vitrificada de la marca Roca serie ELEMENT model suspés, color blanc, amb tapa lacada i 
frontises d'acer de caiguda esmorteida, subministrament de estructura metàl.lica auxiliar de muntatge (sense 
col.locació), amb cisterna empotrada incorporada d'accionamient frontal de descarrega interrumpible i placa 
d'accionamient cromada. 242,01 48,87 5.566,23 1.124,01 

 
12.01bis u 23,00 

Peça de suport en forma de L per a inodor/bidet mural, per anar encastada en paret d'obra de fàbrica, de 
0,3x0,6 m de mides aproximades, col·locada amb fixacions mecàniques  24,31 7,05 559,13 162,15 

 
12.01bis u 23,00 

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç 
incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" 11,31 3,99 260,13 91,77 

12 12.02 u 14,00 

Bidet de porcelana vitrificada de la marca Roca serie ELEMENT model suspés, color blanc, amb 
subministrament de estructura metàl.lica auxiliar de muntatge (sense col.locació), amb grifería Roca serie 
ATAI cromada, monocomandament mesclador amb airejador, vàlvula de desguas automàtic de 1 1/4" amb 
tirador, sifó, claus d'esquadra de 1/2" cromades i maniguets flexibles de 1/2", totalment instal.lat i 
funcionant. 
NOTA: La griferia disposarà d'un cabal màxim de 12 l/min, amb un mínim de 9 l/min a una presió mínima 
superior a 1 bar; i estarà en possessió del "distintiu de garantía de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya". 199,80 38,90 2.797,20 544,60 

 
12.02bis u 14,00 

Peça de suport en forma de L per a inodor/bidet mural, per anar encastada en paret d'obra de fàbrica, de 
0,3x0,6 m de mides aproximades, col·locada amb fixacions mecàniques  24,31 7,05 340,34 98,70 

 
12.02bis u 14,00 

Aixeta monocomandament per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, 
preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida de d 1"1/4, amb dues entrades de maniguets 66,67 23,52 933,38 329,28 
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12 12.03 u 23,00 

Lavabo de porcellana vitrificada de la marca Roca model DIVERTA, de 750x440x135 mm., color blanc, per 
col.locar recolzat sobre taulell de marbre o similar (sense incloure), amb grifería Roca serie TOUCH cromada, 
monocomandament mesclador amb airejador, vàlvula de desguas automàtic de 1 1/4" amb tirador, sifó 
d'ampolla cromat, claus d'esquadra de 1/2" cromades i maniguets flexibles de 1/2", totalment instal.lat i 
funcionant. 
NOTA: La griferia disposarà d'un cabal màxim de 12 l/min, amb un mínim de 9 l/min a una pressió mínima 
superior a 1 bar; i estarà en possessió del "distintiu de garantía de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya". 389,24 75,16 8.952,52 1.728,68 

 
12.03bis u 23,00 

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó 
cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de 
maniguets 66,67 23,52 1.533,41 540,96 

12 12.04 u 5,00 

Mesclador termostàtic encastat per bany-dutxa, marca ROCA serie TOUCH, amb desviador-regulador de 
cabal, dues sortides superiors de 1/2" i escut de remat rectangular. Totalment instal.lada, conexionada i 
funcionant. 53,33 18,82 266,65 94,10 

12 12.05 u 5,00 

Dutxa amb ruixador a ròtula i gran caudal, marca ROCA mod. Vintage; de d= 200 mm, amb braç de 485 mm y 
d=20,5 mm. de muntatge a paret, doll tipus pluja i dispositiu anticalcari EasyClean. Totalment instal.lada, 
conexionada i funcionant. 62,86 32,59 314,30 162,95 

12 12.06 u 5,00 

Dutxa telèfon marca ROCA formada per presa d'aigua mural de 1/2" cromada, suport articulat, tub flexible de 
llautó de 1,70 metres i ruixador amb doll pluja model LOFT amb dispositiu anticalcari EasyClean. Totalment 
instal.lada i funcionant. 32,31 11,68 161,55 58,40 

 
12.06bis u 5,00 

Peça de suport en forma de L per a inodor/bidet mural, per anar encastada en paret d'obra de fàbrica, de 
0,3x0,6 m de mides aproximades, col·locada amb fixacions mecàniques  24,31 7,05 121,55 35,25 

 
12.06bis u 5,00 

Aixeta monocomandament per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, 
preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida de d 1"1/4, amb dues entrades de maniguets 66,67 23,52 333,35 117,60 

12 12.07 u 17,00 

Mesclador termostàtic exterior per dutxa, marca ROCA serie TOUCH, amb dutxa telèfon formada per suport 
articulat, tub flexible de llautó de 1,70 metres i ruixador amb doll pluja model LOFT amb dispositiu anticalcari 
Easy-Clean. Totalment instal.lat i funcionant. 101,75 35,90 1.729,75 610,30 

12 12.08 u 5,00 

Banyera acrílica de la marca Roca serie LEVANTE, de 1700 X 750 mm., color blanc, amb respatller, 
recolzabraços amb nanses integrals, recolzacaps de poliuretà, sistema d'hidromassatge incorporat aire/aigua 
amb dos circuits independents, llum subaquàtica, panell de comandament fixe, grifería mescladora mural, 
doll cortina amb inversor model ARUBA, dutxa telèfon amb flexible de 1,70 metres amb recollidor de repisa a 
banyera, vàlvula de desguà de sortida horitzontal de 40mm, totalment instal.lat i funcionant 27,81 7,51 139,05 37,55 

 
12.08bis u 5,00 

Aixeta mescladora per a banyera/dutxa , muntada superficialment sobre aparell sanitari, amb broc i 
transfusor, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" per a dutxa de 
telèfon 124,44 43,90 622,20 219,50 

12 12.09 u 5,00 

Mobiliari de cuina amb mobles alts i baixos, sòcol inferior, frontises, tiradors, accesoris i remats, totalment 
muntada, incloent aigüera, d'acer inoxidable. Segons projecte específic. 
NOTA: Cal disposa d'un espai fàcilment accesible de 150 dm3 per a separació de residus domèstics (envasos, 
materia orgànica, vidre, paper-cartró i rebuig). 23,15 6,80 115,75 34,00 

 
12.09bis u 5,00 

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm 
d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina 103,32 20,50 516,60 102,50 

12 12.10 u 5,00 

Dotació complerta d'electrodomèstics de qualitat elevada per a una cuina foemada per: placa de cuina 
vitroceràmica de 4 focs, forn eléctric i microones encastables, campana extractora de 90 cm., lavadora, 
rentavaixelles i nevera panelables. - - - - 

12 12.11 u 5,00 

Abocador de porcellana vitrificada de la marca Roca model GARDA, color blanc, de 48x50 cm., amb reixeta de 
desguàs, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou instal·lació de fluxor per a 
abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, 
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural. 227,57 45,90 1.137,85 229,50 

 
12.11bis u 5,00 

Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral 
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural 70,09 24,73 350,45 123,65 

  TOTAL CAPÍTOL 12 26.751,39 6.445,45 
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CAPÍTOL 13: ASCENSORS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

13 13.01 u 1,00 

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, model Schindler 3300, sistema de tracció sense reductor i 
corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 9 persones 
(càrrega màxima de 675 kg), de 4 parades (recorregut 9 m), habitacle amb decoració de cabina "Santa Cruz", 
de mides 1400x1200 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles 
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer 
inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge 
CE segons REAL DECRETO 1314/1997. 35.312,81 10.397,36 35.312,81 10.397,36 

13 13.02 u 1,00 

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, model Schindler 3300, sistema de tracció sense reductor i 
corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 9 persones 
(càrrega màxima de 675 kg), de 8 parades (recorregut 18 m), habitacle amb decoració de cabina "Scala", de 
mides 1400x1200 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles 
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer 
inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge 
CE segons REAL DECRETO 1314/1997. 91.686,93 27.061,03 91.686,93 27.061,03 

  TOTAL CAPÍTOL 13 126.999,74 37.458,39 
 

CAPÍTOL 14: DECORACIÓ I VARIS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

14 14.01 u 1,00 
Subministrament i col.locació de rètols de senyalització per plantes, escales, trasters i portes d'accés als 
habitatges fixats mecànicament o encolats al parament. 1.930,00 934,00 1.930,00 934,00 

14 14.02 u 2,00 

Busties de comunitat per a interior en 2 agrupacions de 3 de bústies de mides totals 270x300x400, 
col·locades sobre parament vertical, amb cos i porta d'acer inoxidable satinat, amb d'obertura lateral i boca 
superior, marca Arregui, model "Libro" 50,12 13,53 100,24 27,07 

14 14.03 m2 1,00 
Subministrament i col.locació de felpa sintètica encastada en paviment, inclou marc metàl.lic perimetral L.30 
mm. amb ancoratjes i pintat amb ma d'imprimació i dues d'esmalt. 264,00 140,66 264,00 140,66 

14 14.04 m2 91,70 
Pantalla solar exterior enrotllable vertical, guiada per cables, d'accionamient manual, amb teixit compost de 
PVC i fibra de vidre "Screen". 760,98 299,43 69.781,41 27.457,27 

14 14.05 u 14,00 
Equip de motorització de toldo o pantalla enrotllable d'accionamient vertical, amb polsador manual i aturada 
automàtica. 165,28 61,38 2.313,92 859,32 

 
14.05bis u 14,00 Polsador manual i aturada automàtica. 3,50 1,86 49,00 26,04 

14 14.06 m2 151,00 

Cortina interior FOSCURIT enrollable vertical, d'accionament elèctric amb motor amagat al tub 
d'enrotllament, equipada amb tots el accessoris i guiada amb perfil d'alumini; Inclou interruptor 
d'accionament, totalment muntada i conexionada. 34,82 10,95 5.257,82 1.653,45 

14 14.07 u 1,00 

Piscina de mides totals 280x450x130cm a base d'estructura amb pannells modulars autoportants d'acer S280 
de 2mm de gruix, amb pestanyes de reforç als quatre costats i escaires a la cara exterior, asentada sobre 
solera de fons i amb capa de protecció consistent en bany de zenc amb una aplicació de 750gr/m2, i got a 
base de liner de polivinil d'alt rendiment i elasticitat. (No inclou equip de filtració) 4.514,05 1.523,42 4.514,05 1.523,42 

  TOTAL CAPÍTOL 14 84.210,43 32.621,23 
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CAPÍTOL 15: CONSIDERACIONS PREVIES 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

15 15.01 pa 0,00 

Notes generals a totes les partides del present capítol: 
- Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge. 
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins al punt de treball. 
- Homologació i certificació de tots els materials. 
- Manual d'instruccions i garanties. 
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Certifificats i butlletins que la instal·lació requereixi. 
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, 
manteniment bàsic de la instal·lació. 
- Subminnistrament i instal·lació del material, aixi com dels treballs necessaris per garantir les sectoritzacions 
de protecció contra incendis associades a les instal·lacions, així com els treballs necessaris segons indicacions 
del projecte específic i de la D.F. 
- Planols As-Built en format *.dwg. Queden incloses en cada capitol les ajudes del ram de paleta, consistents 
en: 
- Realització de regates i forats. 
- Tapat de regates i forats. 
- Pintura. 
- Neteja final i retirada d'enderrocs. - - - - 

15 15.02 pa 1,00 

Previsió de fons per a la realització de les legalitzacions de les instal·lacions de: 
- Instal·lacions electriques. Reglament Elèctric de Baixa Tensió, REBT 
- Instal·lacions de calefacció, climatització i ACS. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, RITE - - - - 

  TOTAL CAPÍTOL 15 0,00 0,00 
 

CAPÍTOL 16: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

16 16.01 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de la escomesa elèctrica des de xarxa companyia, comtatge i linies fins a 
quadres d'usuari formadat per: 

    

 
16.01bis u 1,00 

Caixa general de protecció (CGP) de poliéster reforçat amb borns bimetàlics, de 400 A, segons esquema 
UNESA número 9, de 600x300x160 mm apta per a conductor fins a 240 mm2 de secció, inclosa base 
portafusibles NH T-2 i els fusibles, montada superficialment. Totalment instal·lat i en funcionament, inclou 
part proporcional de material com colzes i anclatges, tot seguint normativa vigent, documentació gràfica i 
direcció facultativa. 82,41 39,59 82,41 39,59 

 
16.01bis u 1,00 

Línea general d'alimentació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió 
de fums, de secció 120 mm2, col·locat per tub corrugat. 49,81 18,25 49,81 18,25 

 
16.01bis u 1,00 Centralització de comptadors, marca RQ Aplicaciones Electromecánicas, o equivalent. 382,06 147,84 382,06 147,84 

16 16.02 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de les derivacions individuals entre centralitzacióde comptadors i els Quadre 
General de Distribució de: 5 habitatges, 1 local comercial, 1 aparcament 3.714,00 1.536,00 3.714,00 1.536,00 

16 16.03 u 1,00 Subministrament i instal·laicó de les instal·lacions elèctriques per a zones comuns 
    

 
16.03bis u 4,00 

Quadres de protecció i comanament, segons: Quadre General de Distribució de Serveis Comuns, Sub Quadre 
de RITS, Sub Quadre de RITI, Sub Quadre d'Energia Solar Tèrmica 111,58 58,99 446,32 235,96 

16 16.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació de les instal·lacions elèctriques per aparcament 30.218,87 14.350,87 30.218,87 14.350,87 

16 16.05 u 1,00 Instal·lació completa d'electricitat interior habitatge 1-1. 5.461,81 2.529,28 5.461,81 2.529,28 

16 16.06 u 1,00 Instal·lació completa d'electricitat interior habitatge 1-2. 5.482,37 2.538,80 5.482,37 2.538,80 

16 16.07 u 1,00 Instal·lació completa d'electricitat interior habitatge 2-1. 6.077,82 2.814,54 6.077,82 2.814,54 

16 16.08 u 1,00 Instal·lació completa d'electricitat interior habitatge 2-2. 4.930,08 2.283,04 4.930,08 2.283,04 

16 16.09 u 1,00 Instal·lació completa d'electricitat interior habitatge Dúplex. 9.546,92 4.421,03 9.546,92 4.421,03 
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16 16.10 u 1,00 Subministrament i instal·lació de xarxa de terres general de l'edifici 
    

 
16.10bis u 4,00 

Edifici: 4 piquetes d'acer de 2.500 mm de longitud, de 18,6 mm de diàmetre, amb recobriment de coure de 
300 μm 66,84 20,64 267,36 82,56 

 
16.10bis u 4,00 

Ascensors: 3 piquetes d'acer de 2.500 mm de longitud, de 18,6 mm de diàmetre, amb recobriment de coure 
de 300 μm 66,84 20,64 267,36 82,56 

 
16.10bis u 1,00 Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció, 419,70 146,70 419,70 146,70 

 
16.10bis u 1,00 

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 4,5 mm de gruix i 
soterrada 755,13 266,41 755,13 266,41 

16 16.11 u 1,00 Subministrament i instal·lació de les posades a terra en previsió del Centre de Transformació, formada per: 
    

 
16.11bis u 12,00 12 piquetes d'acer de 2.000 mm de longitud, de 18,6 mm de diàmetre, amb recobriment de coure de 300 μm 66,84 20,64 802,08 247,68 

 
16.11bis u 1,00 Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció 592,20 207,60 592,20 207,60 

16 16.12 u 1,00 Subministrament i instal·lació de Parallamps 985,84 376,13 985,84 376,13 

  TOTAL CAPÍTOL 16 70.482,14 32.324,84 
 

CAPÍTOL 17: CAL·LEFACCIÓ PER TERRA RADIANT 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

17 17.01 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 1.1 
    

 
17.01bis u 1,00 

1 Caldera mural estanca de condensació marca 'Saunier duval' model 'ISOFAST 21 CONDENS F30' o 
equivalent amb descacoblador hidràulic model 'WH40' o equivalent i sonda de temperatura exterior. 658,67 199,55 658,67 199,55 

 
17.01bis u 1,00 

Tram horitzontal de conducte concentric per extracció de fums i captació d'aire de combustió entre la 
caldera i el muntant comú d'extracció marca 'Dinak' o equivalent, de diàmetre indicat per el fabricant per a la 
disància indicada. 94,40 20,50 94,40 20,50 

 
17.01bis u 1,00 Vàlvula de presió direrencial per a instal·lacions de terra radiant. 11,10 4,13 11,10 4,13 

 
17.01bis m 1.879,00 

Tub de 16mm de PE-X amb barrera de vapor per a instal·lacions de terra radiant de la marca 'Saunier Duval' o 
equivalent. 3,36 1,78 6.313,44 3.344,62 

 
17.01bis u 6,00 Un termostat per cada dormitori, cada sala d'estar+menjador i cada cuina. 29,24 12,04 175,44 72,24 

 
17.01bis m2 225,48 

Panell d'aillament tèrmic modelat en pliestirè expandit i tetones per la fixació del tub amb socul perimetral 
en escuma de polietile de la marca 'Saunier Duval' o equivalent. 195,01 104,07 43.970,85 23.465,70 

17 17.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 1.2 
    

 
17.02bis u 1,00 

1 Caldera mural estanca de condensació marca 'Saunier duval' model 'ISOFAST 21 CONDENS F30' o 
equivalent amb descacoblador hidràulic model 'WH40' o equivalent i sonda de temperatura exterior. 658,67 199,55 658,67 199,55 

 
17.02bis u 1,00 

Tram horitzontal de conducte concentric per extracció de fums i captació d'aire de combustió entre la 
caldera i el muntant comú d'extracció marca 'Dinak' o equivalent, de diàmetre indicat per el fabricant per a la 
disància indicada. 94,40 20,50 94,40 20,50 

 
17.02bis u 1,00 Vàlvula de presió direrencial per a instal·lacions de terra radiant. 11,10 4,13 11,10 4,13 

 
17.02bis m 1.933,00 

Tub de 16mm de PE-X amb barrera de vapor per a instal·lacions de terra radiant de la marca 'Saunier Duval' o 
equivalent. 3,36 1,78 6.494,88 3.440,74 

 
17.02bis u 6,00 Un termostat per cada dormitori, cada sala d'estar+menjador i cada cuina. 29,24 12,04 175,44 72,24 

 
17.02bis m2 231,96 

Panell d'aillament tèrmic modelat en pliestirè expandit i tetones per la fixació del tub amb socul perimetral 
en escuma de polietile de la marca 'Saunier Duval' o equivalent. 195,01 104,07 45.234,52 24.140,08 

17 17.03 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 2.1 
    

 
17.03bis u 1,00 

1 Caldera mural estanca de condensació marca 'Saunier duval' model 'ISOFAST 21 CONDENS F30' o 
equivalent amb descacoblador hidràulic model 'WH40' o equivalent i sonda de temperatura exterior. 658,67 199,55 658,67 199,55 

 
17.03bis u 1,00 

Tram horitzontal de conducte concentric per extracció de fums i captació d'aire de combustió entre la 
caldera i el muntant comú d'extracció marca 'Dinak' o equivalent, de diàmetre indicat per el fabricant per a la 
disància indicada. 94,40 20,50 94,40 20,50 

 
17.03bis u 1,00 Vàlvula de presió direrencial per a instal·lacions de terra radiant. 11,10 4,13 11,10 4,13 

 
17.03bis m 2.111,00 

Tub de 16mm de PE-X amb barrera de vapor per a instal·lacions de terra radiant de la marca 'Saunier Duval' o 
equivalent. 3,36 1,78 7.092,96 3.757,58 

 
17.03bis u 7,00 Un termostat per cada dormitori, cada sala d'estar+menjador i cada cuina. 29,24 12,04 204,68 84,28 
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17.03bis m2 253,32 

Panell d'aillament tèrmic modelat en pliestirè expandit i tetones per la fixació del tub amb socul perimetral 
en escuma de polietile de la marca 'Saunier Duval' o equivalent. 195,01 104,07 49.399,93 26.363,01 

17 17.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 2.2 
    

 
17.04bis u 1,00 

1 Caldera mural estanca de condensació marca 'Saunier duval' model 'ISOFAST 21 CONDENS F30' o 
equivalent amb descacoblador hidràulic model 'WH40' o equivalent i sonda de temperatura exterior. 658,67 199,55 658,67 199,55 

 
17.04bis u 1,00 

Tram horitzontal de conducte concentric per extracció de fums i captació d'aire de combustió entre la 
caldera i el muntant comú d'extracció marca 'Dinak' o equivalent, de diàmetre indicat per el fabricant per a la 
disància indicada. 94,40 20,50 94,40 20,50 

 
17.04bis u 1,00 Vàlvula de presió direrencial per a instal·lacions de terra radiant. 11,10 4,13 11,10 4,13 

 
17.04bis m 1.720,00 

Tub de 16mm de PE-X amb barrera de vapor per a instal·lacions de terra radiant de la marca 'Saunier Duval' o 
equivalent. 3,36 1,78 5.779,20 3.061,60 

 
17.04bis u 5,00 Un termostat per cada dormitori, cada sala d'estar+menjador i cada cuina. 29,24 12,04 146,20 60,20 

 
17.04bis m2 206,40 

Panell d'aillament tèrmic modelat en pliestirè expandit i tetones per la fixació del tub amb socul perimetral 
en escuma de polietile de la marca 'Saunier Duval' o equivalent. 195,01 104,07 40.250,06 21.480,05 

17 17.05 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge duplex 
    

 
17.05bis u 1,00 

1 Caldera mural estanca de condensació marca 'Saunier duval' model 'ISOFAST 21 CONDENS F30' o 
equivalent amb descacoblador hidràulic model 'WH40' o equivalent i sonda de temperatura exterior. 658,67 199,55 658,67 199,55 

 
17.05bis u 1,00 

Tram horitzontal de conducte concentric per extracció de fums i captació d'aire de combustió entre la 
caldera i el muntant comú d'extracció marca 'Dinak' o equivalent, de diàmetre indicat per el fabricant per a la 
disància indicada. 94,40 20,50 94,40 20,50 

 
17.05bis u 1,00 Vàlvula de presió direrencial per a instal·lacions de terra radiant. 11,10 4,13 11,10 4,13 

 
17.05bis m 3.347,00 

Tub de 16mm de PE-X amb barrera de vapor per a instal·lacions de terra radiant de la marca 'Saunier Duval' o 
equivalent. 3,36 1,78 11.245,92 5.957,66 

 
17.05bis u 7,00 Un termostat per cada dormitori, cada sala d'estar+menjador i cada cuina. 29,24 12,04 204,68 84,28 

 
17.05bis m2 401,64 

Panell d'aillament tèrmic modelat en pliestirè expandit i tetones per la fixació del tub amb socul perimetral 
en escuma de polietile de la marca 'Saunier Duval' o equivalent. 195,01 104,07 78.323,82 41.798,67 

  TOTAL CAPÍTOL 17 220.509,06 116.505,18 
 

CAPÍTOL 18: CONDICIONAMENT TÈRMIC DE L'AIRE 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

18 18.01 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de climatització, fred i calor, de l'habitatge 1-1 
    

 
18.01bis u 2,00 

Subministrament i col·locació de 2 bombes de calor (unitat exterior) marca 'Daikin' model 'RZQS100D', o 
equivalent, amb un cabal d'aire de 96,0 m³/min per refrigeració i 90,0 m³/min per calefacció, funcionament 
amb refrigerant R-410A, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 3.917,41 1.289,33 7.834,82 2.578,66 

 
18.01bis u 13,00 Subministrament i col·locació de 13 reixes lineals (R1) 72,31 16,82 940,03 218,66 

 
18.01bis u 1,00 Subministrament i col·locació de 1 reixa lineal (R2) 230,42 54,35 230,42 54,35 

 
18.01bis u 1,00 Subministrament i col·locació de 1 reixa lineal (R3) 94,85 22,71 94,85 22,71 

 
18.01bis m2 115,00 

115 m² de formació de conducte rectangular de llana de vidre, tipus 'Climaver Neto' o equivalent, UNE-EN 
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft 
alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras. 36,00 5,32 4.140,00 611,80 

 
18.01bis m 75,00 

75 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 3/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 635,25 223,50 

 
18.01bis m 150,00 

150 metres d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua >=5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. 0,62 0,33 93,00 49,50 

 
18.01bis m 75,00 

75 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 5/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 14,73 5,18 1.104,75 388,50 
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18 18.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de climatització, fred i calor, de l'habitatge 1-2 
    

 
18.02bis u 5,00 

Subministrament i col·locació de 5 bomba de calor (unitat exterior) marca 'Daikin' model 'RZQS100D', o 
equivalent, amb un cabal d'aire de 96,0 m³/min per refrigeració i 90,0 m³/min per calefacció, funcionament 
amb refrigerant R-410A, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 3.917,41 1.289,33 19.587,05 6.446,65 

 
18.02bis u 12,00 Subministrament i col·locació de 12 reixes lineals (R1) 72,31 16,82 867,72 201,84 

 
18.02bis u 1,00 Subministrament i col·locació de 1 reixa lineal (R2) 230,42 54,35 230,42 54,35 

 
18.02bis u 1,00 Subministrament i col·locació de 1 reixa lineal (R3) 94,85 22,71 94,85 22,71 

 
18.02bis m2 105,00 

105 m² de formació de conducte rectangular de llana de vidre, tipus 'Climaver Neto' o equivalent, UNE-EN 
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft 
alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras. 36,00 5,32 3.780,00 558,60 

 
18.02bis m 60,00 

60 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 3/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 508,20 178,80 

 
18.02bis m 120,00 

120 metres d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua >=5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. 0,62 0,33 74,40 39,60 

 
18.02bis m 60,00 

60 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 5/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 14,73 5,18 883,80 310,80 

18 18.03 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de climatització, fred i calor, de l'habitatge 2-1 
    

 
18.03bis u 3,00 

Subministrament i col·locació de 3 bomba de calor (unitat exterior) marca 'Daikin' model 'RZQS100D', o 
equivalent, amb un cabal d'aire de 96,0 m³/min per refrigeració i 90,0 m³/min per calefacció, funcionament 
amb refrigerant R-410A, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 3.917,41 1.289,33 11.752,23 3.867,99 

 
18.03bis u 14,00 Subministrament i col·locació de 14 reixes lineals (R1) 72,31 16,82 1.012,34 235,48 

 
18.03bis u 1,00 Subministrament i col·locació de 1 reixa lineal (R2) 230,42 54,35 230,42 54,35 

 
18.03bis u 2,00 Subministrament i col·locació de 2 reixa lineal (R3) 94,85 22,71 189,70 45,42 

 
18.03bis m2 130,00 

130 m² de formació de conducte rectangular de llana de vidre, tipus 'Climaver Neto' o equivalent, UNE-EN 
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft 
alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras. 36,00 5,32 4.680,00 691,60 

 
18.03bis m 50,00 

50 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 3/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 423,50 149,00 

 
18.03bis m 260,00 

260 metres d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua >=5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. 0,62 0,33 161,20 85,80 

 
18.03bis m 50,00 

50 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 5/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 14,73 5,18 736,50 259,00 

 
18.03bis m 80,00 

80 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 1/4'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 677,60 238,40 

 
18.03bis m 80,00 

80 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 1/2'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 677,60 238,40 

18 18.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de climatització, fred i calor, de l'habitatge 1-4 
    

 
18.04bis u 2,00 

Subministrament i col·locació de 2 bomba de calor (unitat exterior) marca 'Daikin' model 'RZQS100D', o 
equivalent, amb un cabal d'aire de 96,0 m³/min per refrigeració i 90,0 m³/min per calefacció, funcionament 
amb refrigerant R-410A, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 3.917,41 1.289,33 7.834,82 2.578,66 

 
18.04bis u 10,00 Subministrament i col·locació de 14 reixes lineals (R1) 72,31 16,82 723,10 168,20 

 
18.04bis u 1,00 Subministrament i col·locació de 1 reixa lineal (R2) 230,42 54,35 230,42 54,35 

 
18.04bis u 1,00 Subministrament i col·locació de 1 reixa lineal (R3) 94,85 22,71 94,85 22,71 

 
18.04bis m2 95,00 

95 m² de formació de conducte rectangular de llana de vidre, tipus 'Climaver Neto' o equivalent, UNE-EN 
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft 
alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras. 36,00 5,32 3.420,00 505,40 

 
18.04bis m 60,00 

60 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 3/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 508,20 178,80 
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18.04bis m 120,00 

120 metres d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua >=5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. 0,62 0,33 74,40 39,60 

 
18.04bis m 60,00 

60 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 5/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 14,73 5,18 883,80 310,80 

18 18.05 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de climatització, fred i calor, de l'habitatge 1-5 
    

 
18.05bis u 5,00 

Subministrament i col·locació de 5 bomba de calor (unitat exterior) marca 'Daikin' model 'RZQS100D', o 
equivalent, amb un cabal d'aire de 96,0 m³/min per refrigeració i 90,0 m³/min per calefacció, funcionament 
amb refrigerant R-410A, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 3.917,41 1.289,33 19.587,05 6.446,65 

 
18.05bis u 30,00 Subministrament i col·locació de 30 reixes lineals (R1) 72,31 16,82 2.169,30 504,60 

 
18.05bis u 3,00 Subministrament i col·locació de 3 reixa lineal (R2) 230,42 54,35 691,26 163,05 

 
18.05bis m2 230,00 

230 m² de formació de conducte rectangular de llana de vidre, tipus 'Climaver Neto' o equivalent, UNE-EN 
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft 
alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras. 36,00 5,32 8.280,00 1.223,60 

 
18.05bis m 105,00 

105 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 3/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 889,35 312,90 

 
18.05bis m 390,00 

390 metres d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua >=5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. 0,62 0,33 241,80 128,70 

 
18.05bis m 105,00 

105 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 5/8'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 14,73 5,18 1.546,65 543,90 

 
18.05bis m 90,00 

90 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 1/4'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 762,30 268,20 

 
18.05bis m 90,00 

90 metres de tub de coure recuit de diàmetre nominal de 1/2'', de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat 
amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment. 8,47 2,98 762,30 268,20 

  TOTAL CAPÍTOL 18 110.340,25 31.544,79 
 

CAPÍTOL 19: FUMS, GASOS I VENTILACIÓ  

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

19 19.01 u 1,00 Subministrament i instal·lació de l'extracció de les campanes de les cuines dels 5 habitatges 
    

 
19.01bis m 75,00 

Subministrament i col·locació de muntant i tram horitzontal per a cada habitatge (5 en total) amb conducte 
circular marca 'DINAK' model 'DIVENT C', o equivalent, de simple paret aluminitzat de DN 130mm. Inclou 
barret de xemeneia per a extracció d'aire de xemeneia individual, ubicat a la part més alta del muntant que 
arriba a la coberta 35,46 7,45 2.659,50 558,75 

 
19.01bis u 3,00 

Subministrament i col·locació de 3 ventiladors extractor heliocentrífug de baix perfil, marca 'S&P' model 
TD-SILENT 350/125', o equivalent, extremadament silencios, fabricat en mateial plàsctic, amb recobriment 
intern que direcciona les ones sonores i aïllament fonoabsorvent, col·locat en conducte. 22,94 9,07 68,82 27,21 

19 19.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació de l'extracció de les calderes dels habitatges 
    

 
19.02bis u 1,00 Xemeneia col·lectiva per a dues calderes 387,41 110,68 387,41 110,68 

 
19.02bis u 1,00 Xemeneia col·lectiva per a tres calderes 552,57 157,86 552,57 157,86 

19 19.03 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació d'extracció de les tres plantes de l'aparcament 
    

 
19.03bis m2 785,00 

785 m² de conducte rectangular marca 'Conductaire' E600/90 de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de 
gruix, amb unió UT.1 i perfil integral de 30 mm, segellat d'unions amb masella refractaria. 76,26 20,67 59.864,10 16.225,95 

 
19.03bis u 6,00 

Subministrament i col·locació de 6 caixes de ventilació axial (repartits 2 per planta) marca 'SODECA' model 
'CJTHT-71-4T-2' o equivalent, 400º/2h trifàsic 1,5 kW,cabal=21.100 m3/h i ,colocat en conducte, incloses les 
suportacions, elements antivibratoris, silentblock, junts elàstics planxa d'acer, elàstic de 60 mm, amb 
materials auxiliars, totalment muntat i connectat. 1.513,56 426,40 9.081,36 2.558,40 

 
19.03bis u 6,00 

Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 20000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i 
fixat al conducte de distribució 1.164,36 284,65 6.986,16 1.707,90 

 
19.03bis u 18,00 

Subministrament i col·locació de 18 reixes (repartides 6 per planta) marca 'Madel' model 'AMT-AN' o 
equivalent, d'aletes orientables individualment, d'alumini anoditzat, de 1000x200 mm, amb regulació de 103,46 21,37 1.862,28 384,66 
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cabal, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 

19 19.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació d'impulsió de les tres plantes de l'aparcament formada 
    

 
19.04bis m2 560,00 

560 m² de conducte rectangular marca 'Conductaire' E600/90 de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de 
gruix, amb unió UT.1 i perfil integral de 30 mm, segellat d'unions amb masella refractaria. 76,26 20,67 42.705,60 11.575,20 

 
19.04bis u 3,00 

Subministrament i col·locació de 3 caixes de ventilació axial (repartits 1 per planta, IMP-3A, IMP-3B, IMP-3C 
però ubicats en planta baixa) marca 'SODECA' model 'CJHCH-71-4T-3' o equivalent, trifàsic 2,2 
kW,cabal=24.000 m3/h i ,colocat en conducte, incloses les suportacions, elements antivibratoris, 
silentblock, junts elàstics planxa d'acer, elàstic de 60 mm, amb materials auxiliars, totalment muntat i 
connectat 1.513,56 426,40 4.540,68 1.279,20 

 
19.04bis u 3,00 

Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 25000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i 
fixat al conducte de distribució  1.384,17 338,18 4.152,51 1.014,54 

 
19.04bis u 18,00 

Subministrament i col·locació de 18 reixes (repartides 6 per planta, R1) marca 'Madel' model 'AMT-AN' o 
equivalent, d'aletes orientables individualment, d'alumini anoditzat, de 1000x200 mm, amb regulació de 
cabal, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 103,46 21,37 1.862,28 384,66 

 
19.04bis u 3,00 

Subministrament i col·locació de 3 reixes per a pressa d'aire exterior (repartides 1 per a cada ventilador, R4) 
marca 'Madel' model 'DXT-A+PFX' o equivalent, d'aletes paral·leles a la dimensió major, d'alumini, amb 
portafiltre construït en acer galvanitzat i filtre K/8 classe EN 779 G3, de 1500x500 mm, amb materials 
auxiliars, totalment muntada i connectada. 178,61 36,88 535,83 110,64 

19 19.05 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de sobre pressió de les escales 
    

 
19.05bis m2 105,00 

105 m² de conducte rectangular marca 'Conductaire' E600/90 de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de 
gruix, amb unió UT.1 i perfil integral de 30 mm, segellat d'unions amb masella refractaria. 76,26 20,67 8.007,30 2.170,35 

 
19.05bis u 2,00 

Subministrament i col·locació de 2 (IMP-1, IMP-2) ventiladors centrifugs marca 'SODECA' model 'CJBX-
10/10-2' o equivalent, trifàsic 1,5 kW,cabal= 5.400 m3/h i ,colocat en conducte, incloses les suportacions, 
elements antivibratoris, silentblock, junts elàstics planxa d'acer, elàstic de 60 mm, amb materials auxiliars, 
totalment muntat i connectat 526,86 153,04 1.053,72 306,08 

 
19.05bis u 3,00 

Subministrament i col·locació de 3 comportes de sobrepressió (R2) marca 'Madel' model 'SVS' o equivalent, 
d'aletes de pas 100 mm i paral·leles a la dimensió menor de 500x300, d'alumini natural, amb materials 
auxiliars, totalment muntada i connectada. 81,85 22,11 245,55 66,33 

 
19.05bis u 6,00 

Subministrament i col·locació de 6 comportes de sobrepressió (R3) marca 'Madel' model 'SVS' o equivalent, 
d'aletes de pas 100 mm i paral·leles a la dimensió menor de 700x300, d'alumini natural, amb materials 
auxiliars, totalment muntada i connectada. 114,59 30,96 687,54 185,76 

19 19.06 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de ventilació cambra bufa 
    

 
19.06bis m 56,00 

56 metres de conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 36,94 19,63 2.068,64 1.099,28 

 
19.06bis u 6,00 

Subministrament i col·locació de 6 reixes (R5) per a pressa d'aire exterior marca 'Madel' model 'EMT-X' o 
equivalent, d'aletes fixes paral·leles a la dimensió menor de pas 25mm, d'alumini, de 200x100 mm, amb 
materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 8,97 1,85 53,82 11,10 

19 19.07 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de ventilació mecànica de doble flux per a habitatge 1-1 
    

 
19.07bis u 7,00 

7 boques d'extracció, d'alumini anoditzat amb acabat pintat, amb regulador de cabal, fixada amb cargols a 
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, totalment muntada i connectada. 4,88 1,42 34,16 9,94 

 
19.07bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 160mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 34,06 9,88 34,06 9,88 

 
19.07bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 125mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 25,73 7,46 25,73 7,46 

 
19.07bis m 5,00 

5 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø250 mm, o cuadrat de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 154,54 31,10 772,70 155,50 
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col·lectiu. 

 
19.07bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø200 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 123,63 24,88 1.236,30 248,80 

 
19.07bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø160 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 57,05 11,61 570,50 116,10 

 
19.07bis m 20,00 

20 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø125 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 46,11 9,26 922,20 185,20 

 
19.07bis m 5,00 

5 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø100 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 184,45 37,05 

 
19.07bis m 25,00 

25 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø80 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 922,25 185,25 

19 19.08 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de ventilació mecànica de doble flux per a habitatge 1-2 
    

 
19.08bis u 7,00 

7 boques d'extracció, d'alumini anoditzat amb acabat pintat, amb regulador de cabal, fixada amb cargols a 
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, totalment muntada i connectada. 4,88 1,42 34,16 9,94 

 
19.08bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 160mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 34,06 9,88 34,06 9,88 

 
19.08bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 125mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 25,73 7,46 25,73 7,46 

 
19.08bis m 5,00 

5 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø250 mm, o cuadrat de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 154,54 31,10 772,70 155,50 

 
19.08bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø200 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 123,63 24,88 1.236,30 248,80 

 
19.08bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø160 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 57,05 11,61 570,50 116,10 

 
19.08bis m 20,00 

20 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø125 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 46,11 9,26 922,20 185,20 

 
19.08bis m 5,00 

5 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø100 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 184,45 37,05 

 
19.08bis m 25,00 

25 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø80 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 922,25 185,25 
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19 19.09 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de ventilació mecànica de doble flux per a habitatge 2-1 
    

 
19.09bis u 8,00 

8 boques d'extracció, d'alumini anoditzat amb acabat pintat, amb regulador de cabal, fixada amb cargols a 
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, totalment muntada i connectada. 4,88 1,42 39,04 11,36 

 
19.09bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 125mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 25,73 7,46 25,73 7,46 

 
19.09bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 100mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 19,78 5,74 19,78 5,74 

 
19.09bis m 5,00 

5 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø250 mm, o cuadrat de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 154,54 31,10 772,70 155,50 

 
19.09bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø200 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 123,63 24,88 1.236,30 248,80 

 
19.09bis m 15,00 

15 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø160 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 57,05 11,61 855,75 174,15 

 
19.09bis m 20,00 

20 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø125 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 46,11 9,26 922,20 185,20 

 
19.09bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø100 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 368,90 74,10 

 
19.09bis m 20,00 

20 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø80 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 737,80 148,20 

19 19.10 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de ventilació mecànica de doble flux per a habitatge 2-2 
    

 
19.10bis u 6,00 

6 boques d'extracció, d'alumini anoditzat amb acabat pintat, amb regulador de cabal, fixada amb cargols a 
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, totalment muntada i connectada. 4,88 1,42 29,28 8,52 

 
19.10bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 125mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 25,73 7,46 25,73 7,46 

 
19.10bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø200 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 123,63 24,88 1.236,30 248,80 

 
19.10bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø160 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 57,05 11,61 570,50 116,10 

 
19.10bis m 20,00 

20 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø125 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 46,11 9,26 922,20 185,20 

 
19.10bis m 5,00 

5 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø100 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 184,45 37,05 

 
19.10bis m 15,00 

15 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø80 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 553,35 111,15 
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19 19.11 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació de ventilació mecànica de doble flux per a habitatge dúplex 
    

 
19.11bis u 9,00 

9 boques d'extracció, d'alumini anoditzat amb acabat pintat, amb regulador de cabal, fixada amb cargols a 
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, totalment muntada i connectada. 4,88 1,42 43,92 12,78 

 
19.11bis u 2,00 

Subministrament i col·locació de 2 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 125mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 25,73 7,46 51,46 14,92 

 
19.11bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 100mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 19,78 5,74 19,78 5,74 

 
19.11bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 comporta de regulació de cabal i pressió d'aire amb junta d'estanqueïtat 
al pas d'aire marca 'Madel' model SCC-E', o equivalent, per instal·lar en conducte circular, diàmetre 80mm, 
d'acer galvanitzat amb comporta de sobrepressió d'aire amb materials auxiliars, totalment muntada i 
connectada. 15,01 4,35 15,01 4,35 

 
19.11bis m 10,00 

10 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø200 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 123,63 24,88 1.236,30 248,80 

 
19.11bis m 20,00 

20 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø160 mm, o cuadrat de xapa 
d'acer inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 57,05 11,61 1.141,00 232,20 

 
19.11bis m 20,00 

20 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø125 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 46,11 9,26 922,20 185,20 

 
19.11bis m 15,00 

15 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø100 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 553,35 111,15 

 
19.11bis m 35,00 

35 metres de conducte rígid circular de simple paret d'acer inoxidable de Ø80 mm, de xapa d'acer 
inoxidable de 0,8 mm de gruix en el casos que travesi un menjador, fina a la connexió del muntant 
col·lectiu. 36,89 7,41 1.291,15 259,35 

19 19.12 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la instal·lació comú de ventilació mecànica de doble flux per als habitatges 
    

 
19.12bis u 1,00 

Subministrament i col·locació de 1 central de doble flux d'alta eficiencia marca 'Alder' model 'DFE+ 3000', o 
equivalent, filtració i pre-escalfament de l'aire impulsat, free-cooling, bescanviador de contraflux d'alt 
rendiment, variador de freqüència, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 5,39 1,91 5,39 1,91 

 
19.12bis u 2,00 

Subministrament i col·locació de 2 silenciadors acústics cilindrics passius marca 'Alder' model ' OCTA amb 
bafle amb junta', o equivalent, de 315 mm de diàmetre, de 435 mm de diàmetre exterior i 720 mm de 
llargària, d'evolvent exterior d'acer galvanitzat amb aïllament acústic de llana de roca i vel de vidre amb 
classificació al foc M0, col·locat en conducte d'aportació i/o d'extracció d'aire de la ventilació dels 
habitatges, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 23,37 6,78 46,74 13,56 

 
19.12bis u 2,00 

Subministrament i col·locació de 2 silenciadors acústics cilindrics passius marca 'Alder' model ' OCTA amb 
bafle amb junta', o equivalent, de 355 mm de diàmetre, de 475 mm de diàmetre exterior i 980 mm de 
llargària, d'evolvent exterior d'acer galvanitzat amb aïllament acústic de llana de roca i vel de vidre amb 
classificació al foc M0, col·locat en conducte d'aportació i/o d'extracció d'aire de la ventilació dels 
habitatges, amb materials auxiliars, totalment muntada i connectada. 23,37 6,78 46,74 13,56 

 
19.12bis m 15,00 

15 metres de Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre, de gruix 0,8 
mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials. 118,77 32,30 1.781,55 484,50 

 
19.12bis m 15,00 

15 metres de Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 355 mm de diàmetre, de gruix 0,8 
mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials. 92,39 25,12 1.385,85 376,80 

 
19.12bis m 30,00 

30 metres de Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre, de gruix 0,8 
mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials 83,16 22,61 2.494,80 678,30 
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19.12bis m 30,00 

30 metres de Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, de gruix 0,8 
mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials 66,00 17,95 1.980,00 538,50 

 
19.12bis m 30,00 

30 metres de Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, de gruix 0,8 
mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials 20,29 5,51 608,70 165,30 

  TOTAL CAPÍTOL 19 178.904,32 46.916,62 
 

CAPÍTOL 20: INSTAL·LACIÓ DE GAS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

20 20.01 u 1,00 Subministrament i instal·lació de l'extracció de les campanes de les cuines dels 5 habitatges 
    

 
20.01bis m 10,00 

Canonada de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE 5 33333, incloent-hi accessoris i suports 
necessaris de diàmetre DN 32. 9,85 5,23 98,50 52,30 

 
20.01bis m3 10,00 

Excavació i reposició de rasa per a tub, arqueta normalitzada per gas natural, canonada, protecció de 
canonada, beines, connexions i vàlvules de tall. S'inclouen tots els materials auxiliars per la seva correcta 
execució segons instruccions de Companyia. 17,99 16,91 179,90 169,10 

 
20.01bis u 1,00 

Tija normalitzada per a escomesa de gas de 32mm de diàmetre nominal amb transició de tub de polietilè de 
40mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11segons UNE 53-333 a tub d'acer de 1 1/4´´, amb enllaç 
monobloc, beina de protecció d'acer inoxidable i reblert de resina de poliuretà. 19,41 6,14 19,41 6,14 

 
20.01bis u 1,00 1 bateria de comptadors modular per a 5 comptadors 356,35 124,07 356,35 124,07 

 
20.01bis u 5,00 5 reguladors de gas amb vàlvula de mínima per a una pressió de sortida de 22 mbars 475,77 183,51 2.378,85 917,55 

 
20.01bis u 5,00 

5 comptadors de gas homologat per la companyia subministradora del tipus G4 de 4 m3/h- ventòmetre de 
diàmetre 160 escala 0-400 mbars classe 1,6. S'hi inclouen claus de pas a l'entrada i sortida dels comptadors, 
taps d'obturació, vàlvula de mínima pressió de seguretat i accessoris de fixació, canonades d'enllaç, 
suports, ventilacions en portes segons normativa i altres accessoris de muntatge per a un correcte 
funcionament. Totalment instal ·lat segons normes de Companyia i provat. 17,31 4,98 86,55 24,90 

 
20.01bis m 28,40 

Tub de coure R250 (semidur) 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, 
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 77,43 27,30 2.199,01 775,32 

20 20.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 1.1 
    

 
20.02bis m 14,04 Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm 51,47 18,15 722,64 254,83 

 
20.02bis m 4,00 Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 27,47 9,69 109,88 38,76 

 
20.02bis m 4,76 Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 17,80 6,28 84,73 29,89 

 
20.02bis u 3,00 Claus de tall tipus gas per l'habitatge i la caldera mixta 19,13 5,50 57,39 16,50 

 
20.02bis u 1,00 Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada mecànicament 2,18 0,45 2,18 0,45 

20 20.03 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 1.2 
    

 
20.03bis m 7,30 Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm 51,47 18,15 375,73 132,50 

 
20.03bis m 4,80 Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 27,47 9,69 131,86 46,51 

 
20.03bis m 4,46 Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 17,80 6,28 79,39 28,01 

 
20.03bis u 3,00 Claus de tall tipus gas per l'habitatge i la caldera mixta 19,13 5,50 57,39 16,50 

 
20.03bis u 1,00 Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada mecànicament 2,18 0,45 2,18 0,45 

20 20.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 2.1 
    

 
20.04bis m 14,04 Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm 51,47 18,15 722,64 254,83 

 
20.04bis m 4,00 Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 27,47 9,69 109,88 38,76 

 
20.04bis m 4,76 Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 17,80 6,28 84,73 29,89 

 
20.04bis u 3,00 Claus de tall tipus gas per l'habitatge i la caldera mixta 19,13 5,50 57,39 16,50 

 
20.04bis u 1,00 Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada mecànicament 2,18 0,45 2,18 0,45 

20 20.05 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 2.2 
    

 
20.05bis m 4,30 Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm 51,47 18,15 221,32 78,05 

 
20.05bis m 4,80 Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 27,47 9,69 131,86 46,51 

 
20.05bis m 4,46 Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 17,80 6,28 79,39 28,01 

 
20.05bis u 3,00 Claus de tall tipus gas per l'habitatge i la caldera mixta 19,13 5,50 57,39 16,50 
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20.05bis u 1,00 Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada mecànicament 2,18 0,45 2,18 0,45 

20 20.06 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge atic 
    

 
20.06bis m 11,04 Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm 51,47 18,15 568,23 200,38 

 
20.06bis m 3,44 Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 27,47 9,69 94,50 33,33 

 
20.06bis m 13,88 Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 17,80 6,28 247,06 87,17 

 
20.06bis u 3,00 Claus de tall tipus gas per l'habitatge i la caldera mixta 19,13 5,50 57,39 16,50 

 
20.06bis u 1,00 Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada mecànicament 2,18 0,45 2,18 0,45 

  TOTAL CAPÍTOL 20 9.380,25 3.481,55 
 

CAPÍTOL 21: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

21 21.01 u 1,00 Instal·lació d'aigua sanitaria freda i calenta, Serveis comuns i aparcament 1.149,60 405,80 1.149,60 405,80 

21 21.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 1.1 3.726,80 1.315,34 3.726,80 1.315,34 

21 21.03 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 1.2 3.740,83 1.320,29 3.740,83 1.320,29 

21 21.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 2.1 4.147,12 1.463,69 4.147,12 1.463,69 

21 21.05 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge 2.2 3.363,98 1.187,29 3.363,98 1.187,29 

21 21.06 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la distribució interior de gas per a l'habitatge àtic 6.514,22 2.299,14 6.514,22 2.299,14 

21 21.07 u 1,00 
Sumbinistrament i instal·lació d'escomesa d'aigua i bateria de comptadors des de clau de pas de la xarxa 
suministradora de companyia fins a l'inici dels muntants de cada usuari 

    

 
21.07bis u 1,00 Canonada de polietilè reticulat PEX de Ø90 soterrada 110,91 58,59 110,91 58,59 

 
21.07bis u 1,00 

Clau de pas d'edifici de 16 bar, de bronze, muntada en arqueta soterrada, roscada o enbridada segons 
planols, amb suports galvanitzats, colzes, maniguets, tes, claus de pas, de bola i claus de retenció, aixeta de 
buidat, aillament i accesoris necesaris. 159,54 56,89 159,54 56,89 

 
21.07bis u 1,00 Clau de pas, vàlvula de retenció 9,38 3,28 9,38 3,28 

 
21.07bis u 1,00 Filtre 795,93 254,08 795,93 254,08 

 
21.07bis u 1,00 

Bateria per a comptadors d'aigua per a 8 comptadors en dues fileres, amb entrada diàmetre 2´´1/2, 
connectada a les derivacions individuals. 201,14 58,12 201,14 58,12 

 
21.07bis u 8,00 Claus d'esquadra d'entrada i sortida de comptador i maniguets elèstics per a cada un dels usuaris. 9,38 3,28 75,04 26,24 

  TOTAL CAPÍTOL 21 23.994,50 8.448,76 
 

CAPÍTOL 22: INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

22 22.01 u 1,00 Subministrament i instal·lació de circuit de captació solar ubicat a planta coberta 
    22 22.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació de circuit secundari d'acumulació i connexió a habitatges 
    22 22.03 u 1,00 Subministrament i instal.lació interior de cada habitatge 
    

 
22bis u 1,00 Conjunt de la instal·lació solar tèrmica format pels 10 captadors solars. 26.851,58 10.271,77 26.851,58 10.271,77 

  TOTAL CAPÍTOL 22 26.851,58 10.271,77 
 

CAPÍTOL 23: INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

23 23.01 u 1,00 Subministrament i instal·lació del sanejament per als serveis comuns de l'edifici. 
    

 
23.01bis u 2,00 

2 Abocadors per a les tasques de neteja amb tub de Ø110 per a tram horitzontal fins a muntant comunitari. 
Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques. 227,57 45,90 455,14 91,80 

 
23.01bis u 2,00 

2 buneres de Ø40 per a tram horitzontal de 2,5m fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes 
isofóniques. 7,68 2,03 15,36 4,06 

23 23.02 u 1,00 
Subministrament i instal·lació del sanejament per a l'aparcament.Format per tub per evacuació 
insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' model 'AR' o equivalent 

    

 
23.02bis u 2,00 

2 Abocadors per a les tasques de neteja amb tub de Ø110 per a tram horitzontal fins a muntant comunitari 
de Ø90. inclou trams soterrats per rasa sota paviment. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques. 227,57 45,90 455,14 91,80 
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23.02bis u 1,00 

1 pou de bombeig per a aigues fecals format per dues bombes submergides amb funcionament altern 
marca 'Wilo' model 'Drain' o equivalent dins de dipòsit plàstic prefabricat, amb tub de ventilació, cablejat 
de potència fins automat de control situat en parament vertical. 3.462,08 927,88 3.462,08 927,88 

 
23.02bis u 1,00 

1 Grup de bombeig compacte per a petites descarregues amb connexió de DN100, DN40 i DN32 i impulsió 
DN32, per a la recollida del abocador de la planta soterrani -1. 20,35 7,18 20,35 7,18 

23 23.03 u 1,00 Subministrament i instal·lació de les baixants generals de sanejament. 
    

 
23.03bis u 2,00 

2 metres de tub de diàmetre 220 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 120,70 63,70 241,40 127,40 

 
23.03bis u 5,30 

5,3 metres de tub de diàmetre 160 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 58,18 30,47 308,35 161,49 

 
23.03bis u 10,00 

10 metres de tub de diàmetre 125 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 45,81 23,90 458,10 239,00 

 
23.03bis u 25,90 

25,9 metres de tub de diàmetre 110 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 40,51 21,08 1.049,21 545,97 

 
23.03bis u 13,50 

13,5 metres de tub de diàmetre 75 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 27,12 13,81 366,12 186,44 

23 23.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la recollida d'aigües pluvials de les cobertes de l'edifici. 
    

 
23.04bis u 18,10 

18,1 metres de tub de diàmetre 125 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 45,81 23,90 829,16 432,59 

 
23.04bis u 13,20 

13,2 metres de tub de diàmetre 110 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 40,51 21,08 534,73 278,26 

23 23.05 u 1,00 Subministrament i instal·lació del sanejament de l'habitatge 1-1 
    

 
23.05bis u 6,00 

6 metres de tub de diàmetre 110 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 40,51 21,08 243,06 126,48 

 
23.05bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 90 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 31,49 16,29 47,24 24,44 

 
23.05bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 75 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 27,12 13,81 40,68 20,72 

 
23.05bis u 20,00 

20 metres de tub de diàmetre 50 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,73 9,65 394,60 193,00 

 
23.05bis u 15,00 

15 metres de tub de diàmetre 40 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,61 8,76 294,15 131,40 

 
23.05bis u 2,00 

2 metres de tub de diàmetre 32 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 16,96 7,35 33,92 14,70 

 
23.05bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament de la cuina està fomada per tub de 40 mm de diàmetre, per a tram horitzontal 
fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques. 16,37 8,70 81,85 43,50 

 
23.05bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament dels banys, està formada per tubs de 40 i 110 mm de diàmetre, per a tram 
horitzontal fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques 47,97 25,49 239,85 127,45 

23 23.06 u 1,00 Subministrament i instal·lació del sanejament de l'habitatge 1-2 
    

 
23.06bis u 3,50 

3,5 metres de tub de diàmetre 110 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 40,51 21,08 141,79 73,78 

 
23.06bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 90 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 31,49 16,29 47,24 24,44 

 
23.06bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 75 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 27,12 13,81 40,68 20,72 

 
23.06bis u 19,00 

19 metres de tub de diàmetre 50 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,73 9,65 374,87 183,35 

 
23.06bis u 13,50 

13,5 metres de tub de diàmetre 40 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,61 8,76 264,74 118,26 
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23.06bis u 2,00 

2 metres de tub de diàmetre 32 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 16,96 7,35 33,92 14,70 

 
23.06bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament de la cuina està fomada per tub de 40 mm de diàmetre, per a tram horitzontal 
fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques. 16,37 8,70 81,85 43,50 

 
23.06bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament dels banys, està formada per tubs de 40 i 110 mm de diàmetre, per a tram 
horitzontal fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques 47,97 25,49 239,85 127,45 

23 23.07 u 1,00 Subministrament i instal·lació del sanejament de l'habitatge 2-1 
    

 
23.07bis u 10,50 

10,5 metres de tub de diàmetre 110 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 40,51 21,08 425,36 221,34 

 
23.07bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 90 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 31,49 16,29 47,24 24,44 

 
23.07bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 75 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 27,12 13,81 40,68 20,72 

 
23.07bis u 17,50 

17,5 metres de tub de diàmetre 50 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,73 9,65 345,28 168,88 

 
23.07bis u 12,00 

12 metres de tub de diàmetre 40 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,61 8,76 235,32 105,12 

 
23.07bis u 2,00 

2 metres de tub de diàmetre 32 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 16,96 7,35 33,92 14,70 

 
23.07bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament de la cuina està fomada per tub de 40 mm de diàmetre, per a tram horitzontal 
fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques. 16,37 8,70 81,85 43,50 

 
23.07bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament dels banys, està formada per tubs de 40 i 110 mm de diàmetre, per a tram 
horitzontal fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques 47,97 25,49 239,85 127,45 

23 23.08 u 1,00 Subministrament i instal·lació del sanejament de l'habitatge 2-2 
    

 
23.08bis u 17,00 

17 metres de tub de diàmetre 110 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 40,51 21,08 688,67 358,36 

 
23.08bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 90 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 31,49 16,29 47,24 24,44 

 
23.08bis u 5,00 

5 metres de tub de diàmetre 75 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 27,12 13,81 135,60 69,05 

 
23.08bis u 12,00 

12 metres de tub de diàmetre 50 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,73 9,65 236,76 115,80 

 
23.08bis u 8,50 

8,5 metres de tub de diàmetre 40 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,61 8,76 166,69 74,46 

 
23.08bis u 2,00 

2 metres de tub de diàmetre 32 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 16,96 7,35 33,92 14,70 

 
23.08bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament de la cuina està fomada per tub de 40 mm de diàmetre, per a tram horitzontal 
fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques. 16,37 8,70 81,85 43,50 

 
23.08bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament dels banys, està formada per tubs de 40 i 110 mm de diàmetre, per a tram 
horitzontal fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques 47,97 25,49 239,85 127,45 

23 23.09 u 1,00 Subministrament i instal·lació del sanejament de l'habitatge dúplex 
    

 
23.09bis u 23,00 

23 metres de tub de diàmetre 110 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 40,51 21,08 931,73 484,84 

 
23.09bis u 1,50 

1,5 metres de tub de diàmetre 90 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 31,49 16,29 47,24 24,44 

 
23.09bis u 1,50 

1,55 metres de tub de diàmetre 75 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 27,12 13,81 40,68 20,72 

 
23.09bis u 25,00 

25 metres de tub de diàmetre 50 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,73 9,65 493,25 241,25 

 
23.09bis u 18,00 

18 metres de tub de diàmetre 40 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 19,61 8,76 352,98 157,68 
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23.09bis u 2,00 

2 metres de tub de diàmetre 32 mm per evacuació insonoritzada segons UNE EN 1453 marca 'Adequa' 
model 'AR' o equivalent, inclou material auxiliar, anclatges, abraçaderes, conectat i muntat. 16,96 7,35 33,92 14,70 

 
23.09bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament de la cuina està fomada per tub de 40 mm de diàmetre, per a tram horitzontal 
fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques. 16,37 8,70 81,85 43,50 

 
23.09bis m 5,00 

La instal·lació de sanejament dels banys, està formada per tubs de 40 i 110 mm de diàmetre, per a tram 
horitzontal fins a muntant comunitari. Inclou anclatges i abraçaderes isofóniques 47,97 25,49 239,85 127,45 

  TOTAL CAPÍTOL 23 16.096,97 7.050,19 

 

CAPÍTOL 24: INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

24 24.01 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de mitjans de seguretat i protecció contra incendis per als serveis comuns de 
la escala 

    

 
24.01bis u 1,00 

1 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb caixa 
d'encastar a paret i porta de protecció. 198,67 97,83 198,67 97,83 

 
24.01bis u 4,00 

4 Extintors manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb caixa 
d'encastar a paret i porta de protecció. 246,63 105,04 986,52 420,16 

24 24.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació dels mitjans de seguretat i protecció contra incendis per a l'aparcament 
    

 
24.02bis u 9,00 

9 Extintors manuals de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb caixa 
d'encastar a paret i porta de protecció. 198,67 97,83 1.788,03 880,47 

 
24.02bis u 1,00 

1 Central de detecció d'incendis marca 'Esser' model '9000' o equivalent amb sistema convencional per a la 
detecció de 4 zones, amb sistema d'alimentació, bateries i moduls de comunicació, instal·lada i 
programada. 84,35 30,68 84,35 30,68 

 
24.02bis u 89,00 

89 detectors temovelocimètrics marca 'Esser' serie '9000' o equivalent per a instal.lació contra incendis 
convencional amb base de superficie 12,86 5,84 1.144,54 519,76 

 
24.02bis u 3,00 

3 polsadors d'alarma per a instal.lació convencional, marca 'Esser' per a muntar superficialment, amb 
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11 5,83 2,16 17,49 6,48 

 
24.02bis u 3,00 

3 Sirenes electròniques per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so 
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior 11,18 4,72 33,54 14,16 

 
24.02bis u 1,00 

1 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb 
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, a l'exterior 11,18 4,72 11,18 4,72 

 
24.02bis u 3,00 

3 boques d'incendi equipades BIE-25 muntada en superficie, canonada roscada d'acer galvanitzat i 
escomesa a la xarxa de la companyia d'aigües. 457,23 192,99 1.371,69 578,97 

24 24.03 u 1,00 Subministrament i instal·lació de mitjans de sectorització d'incendis 
    

 
24.03bis u 14,00 

Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres 
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols 10,77 3,18 150,78 44,52 

 
24.03bis m2 20,80 Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 9,14 2,89 190,11 60,11 

 
24.03bis m2 31,20 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb plaques de llana de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat 62,19 18,11 1.940,33 565,03 

 
24.03bis m2 30,00 Tallafocs en safata de pas de cables format amb folrat interior de material intumescent 131,75 70,01 3.952,50 2.100,30 

 
24.03bis m 200,00 

Segellat de protecció contra el foc de junt d'instal·lacions amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular 
fina i porus tancat 0,08 0,04 16,00 8,40 

24 24.04 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de mitjans de seguretat i protecció contra incendis per als serveis comuns de 
la escala 

    

 
24.04bis u 1,00 

Central de detecció de CO marca 'Esser' o equivalent, per a 3 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de 
connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret, totalment programada. 57,23 20,80 57,23 20,80 

 
24.04bis u 3,00 

Detectors de monòxid de carboni de resposta ràpida, resolució de fins a 5 ppm, temps de resposta de 10 s, 
superfície de detecció de fins a 300 m2, segons norma UNE 23300, amb base de superfície, muntat 
superficialment 9,03 4,80 27,09 14,40 

  TOTAL CAPÍTOL 24 11.970,05 5.366,79 
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CAPÍTOL 25: INSTAL·LACIONS DE SENYALS FEBLES 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

25 25.01 u 1,00 

Subministrament i instal·lació de videoporter a color, amb dues plaques exteriors i dos obreportes per a les 
dues portes exteriors, un terminal interior per a cada habitatge i un més en paral·lel per al duplex. Format 
per els elements de la marca 'Tegui' model '7' o equivalent 782,67 334,37 782,67 334,37 

25 25.02 u 1,00 Subministrament i instal·lació de les previsions per la captació de televisió per satel·lit 38,83 18,27 38,83 18,27 

25 25.03 u 1,00 
Subministrament i instal·lació dels sistemes de captació, amplificació i distribució de les senyals de radio-
televisió comuns per a l'edifici 38,83 18,27 38,83 18,27 

25 25.04 u 1,00 Subministrament i instal·lació dels sistemes de telefonia comuns per a l'edifici 34,79 17,15 34,79 17,15 

25 25.05 u 1,00 Subministrament i instal·lació de la infraestructura comú de telecomunicacions per a l'edifici 
    

 
25.05bis u 2,00 2 Recintes de telecomunicacions modular (2000x1000x500). formats per armaris ignifugs. 592,78 209,56 1.185,56 419,12 

 
25.05bis m 1.000,00 

Canalització d'enllaç superior (4 Ø40) en tub de PVC. Canalització d'enllaçinferior (4Ø40) en tub de PVC. 
Canalització principal de l'edifici (5Ø50) en tub de PVC. Canalització secundària (2Ø30). en tub de PVC. 1,07 0,42 1.070,00 420,00 

 
25.05bis u 6,00 6 Registre d'accés d'usuari (200x200x12mm) 7,26 3,86 43,56 23,16 

 
25.05bis u 2,00 2 Registres secundaris de passada (200x100x50 mm) 66,11 35,13 132,22 70,26 

 
25.05bis u 3,00 Registre de planta (450x450x150 mm) 93,77 33,15 281,31 99,45 

 
25.05bis u 1,00 Arqueta de connexió al carrer 820x700x800 121,79 43,05 121,79 43,05 

25 25.06 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de la instal·lació interior de l'habitatge 1.1, per a instal·lació de televisió, 
telefonia i infraestructura comú 

    

 
25.06bis u 6,00 

6 Preses de connexió de Televisó i Radio amb la part corresponent de cablejat coaxial de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 0,45 0,21 2,70 1,26 

 
25.06bis u 6,00 

6 Preses de conneexió de telefonia amb la part corresponent de cablejat de dos parells de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 28,67 14,34 172,02 86,04 

25 25.07 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de la instal·lació interior de l'habitatge 1.2, per a instal·lació de televisió, 
telefonia i infraestructura comú 

    

 
25.07bis u 6,00 

6 Preses de connexió de Televisó i Radio amb la part corresponent de cablejat coaxial de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 0,45 0,21 2,70 1,26 

 
25.07bis u 6,00 

6 Preses de conneexió de telefonia amb la part corresponent de cablejat de dos parells de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 28,67 14,34 172,02 86,04 

25 25.08 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de la instal·lació interior de l'habitatge 2.1, per a instal·lació de televisió, 
telefonia i infraestructura comú 

    

 
25.08bis u 7,00 

6 Preses de connexió de Televisó i Radio amb la part corresponent de cablejat coaxial de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 0,45 0,21 3,15 1,47 

 
25.08bis u 7,00 

6 Preses de conneexió de telefonia amb la part corresponent de cablejat de dos parells de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 28,67 14,34 200,69 100,38 

25 25.09 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de la instal·lació interior de l'habitatge 2.2, per a instal·lació de televisió, 
telefonia i infraestructura comú 

    

 
25.09bis u 5,00 

6 Preses de connexió de Televisó i Radio amb la part corresponent de cablejat coaxial de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 0,45 0,21 2,25 1,05 

 
25.09bis u 5,00 

6 Preses de conneexió de telefonia amb la part corresponent de cablejat de dos parells de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 28,67 14,34 143,35 71,70 

25 25.10 u 1,00 
Subministrament i instal·lació de la instal·lació interior del duplex, per a instal·lació de televisió, telefonia i 
infraestructura comú 

    

 
25.10bis u 7,00 

6 Preses de connexió de Televisó i Radio amb la part corresponent de cablejat coaxial de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 0,45 0,21 3,15 1,47 

 
25.10bis u 7,00 

6 Preses de conneexió de telefonia amb la part corresponent de cablejat de dos parells de senyal muntat 
sota tub corrugat encastat des de RTR. 28,67 14,34 200,69 100,38 

  TOTAL CAPÍTOL 25 4.632,28 1.914,15 
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CAPÍTOL 26: INSTAL·LACIONS TRACTAMENT D'AIGUA PISCINA 

CAPÍTOL PARTIDA UNITAT TOTAL DESCRIPCIÓ KWh UNITARIS kg CO2 UNITARI KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

26 26.01 u 1,00 
Subministrament i instal·lació dels equeips de tractament d'aigua per a una piscina de 4,3m de llarg x 2,8m 
d'ample i 1,3m de profunditat en instal·lació a l'exterior per a l'habitatge tipus A 13.835,75 7.517,70 13.835,75 7.517,70 

  TOTAL CAPÍTOL 26 13.835,75 7.517,70 

 
 
  CÀLCUL CONSUM KWH I CO2 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ KWh TOTAL kg CO2 TOTAL 

1 CAPÍTOL 01: NOTES PRELIMINARS - - 

2 CAPÍTOL 02: MOVIMENT DE TERRES 299.461,10 281.575,98 

3 CAPÍTOL 03: FONAMENTS 1.879.483,83 840.989,43 

4 CAPÍTOL 04: ESTRUCTURA 1.492.949,64 591.433,02 

5 CAPÍTOL 05: COBERTES I AÏLLAMENTS 198.374,55 93.602,53 

6 CAPÍTOL 06: RAM DE PALETA I PAVIMENTS 367.163,89 124.633,48 

7 CAPÍTOL 07: GUIX LAMINAT I CELS RASOS 335.819,51 84.931,84 

8 CAPÍTOL 08: REVESTIMENTS I PINTURES 230.014,86 81.949,94 

9 CAPÍTOL 09: FUSTERIA DE FUSTA 16.812,16 5.126,29 

10 CAPÍTOL 10: FUSTERIA D'ALUMINI I VIDRES 1.059.074,98 488.619,92 

11 CAPÍTOL 11: SERRALLERIA 179.821,07 62.888,13 

12 CAPÍTOL 12: APARELLS SANITARIS I MOBILIARI DE CUINA 26.751,39 6.445,45 

13 CAPÍTOL 13: ASCENSORS 126.999,74 37.458,39 

14 CAPÍTOL 14: DECORACIÓ I VARIS 84.210,43 32.621,23 

15 CAPÍTOL 15: CONSIDERACIONS PREVIES - - 

16 CAPÍTOL 16: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 70.482,14 32.324,84 

17 CAPÍTOL 17: CALEFACCIÓ PER TERRA RADIANT 220.509,06 116.505,18 

18 CAPÍTOL 18: CONDICIONAMENT TÈRMIC DE L'AIRE 110.340,25 31.544,79 

19 CAPÍTOL 19: FUMS, GASOS I VENTILACIÓ 178.904,32 46.916,62 

20 CAPÍTOL 20: INSTAL·LACIÓ DE GAS 9.380,25 3.481,55 

21 CAPÍTOL 21: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 23.994,50 8.448,76 

22 CAPÍTOL 22: INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 26.851,58 10.271,77 

23 CAPÍTOL 23: INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 16.096,97 7.050,19 

24 CAPÍTOL 24: INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 11.970,05 5.366,79 

25 CAPÍTOL 25: INSTAL·LACIONS DE SENYALS FEBLES 4.632,28 1.914,15 

26 CAPÍTOL 26: INSTAL·LACIONS TRACTAMENT D'AIGUA PISCINA 13.835,75 7.517,70 

  RESULTATS FINALS 6.983.934,29 3.003.617,97 
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ANNEX 3.12. QUADRES DELS VALORS UNITÀRIS DELS CÀLCULS  
 

CAPITOL 01: NOTES PRELIMINARS 
 

Tot aquest capítol i les seves pertinents partides no tenen caràcter d’estudi en aquests càlculs. 
 

01.01 u Referent a mitjans auxiliars i retirada de runa 
 

01.02 u Referent a criteris d’amidaments  
 

01.03 u Referent a seguretat i salut  
 

01.04 u Referent a documentació i proves de control de qualitat 
 

CAPITOL 02: MOVIMENT DE TERRES 
 

02.01 m3 Excavació soterr.+càrr.,terreny compact.,m.mec.,càrrega+cà  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 03: FONAMENTS 
 

03.01 m Doble muret guia 25cmx50cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B 400 S 
03.02 m Muret guia 25cmx50cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B 400 S (Aquest muret guia passa a ser doble 
muret guia, per tema d’execució real) 

 
 

03.03 m2 Perforació pantalla terreny compact.,g=45cm,HA-25/F/20/IIa 
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03.04 m Enderroc de muret guia 

 
 

03.05 u Ancoratges per mur pantalla 

 

 

 
 

03.06 m2 Fresat de mur pantalla 
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03.07 m2 Subbase de grava,g=20cm,grandària=50 70mm,estesa+picon. 

 
 

03.08 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,bomba (de TMA 40 a TMA 20) 

 
 

03.09 m3 Llosa de fonamentació de 80 cm HA-25/B/20/IIa 

 
 

 
 

03.10 m2 Impermeabilització de soterrani 

 
 

03.11 m2 Impermeabilització de llosa 
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03.12 m Impermeabilització pantalla-llosa (Ho passem a m2 per càlcul, de 103.52m a 15.53m2) 

 
 
03.13 m2 Muntatge revoltó polipropilè reciclat,H=12cm,inclòs peces supl. 

 
 

03.14 m3 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=10cm (L’amidament de 67.44m3 el passem a 562.03m2) 

 
 

03.15 m2 Fratassat mecànic de formigó (De la taula només ens interessa el valor corresponent al remolinat o 
remolinat mecànic, el component elèctric de la taula). 

 
 

03.16 ut Formació de fossat d'ascensor HA-25/B/20/IIa 
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03.17 ut Formació de pou de bombeig HA-25/B/20/IIa 

 
 
CAPÍTOL 04: ESTRUCTURA 
 

En aquest capítol, s’anivellaran al màxim els valors específics dels amidaments pel que fa a quanties d’acer i 
espessor de les lloses 
04.01 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

04.02 m2 Llosa form.inclinada g=18cm,encof.fenòlic,HA-25/B/10/I,col.bo (de 18cm i 18kg/m2 a 15cm i 
15kg/m2) 

 
 

04.03 m2 Llosa form.inclinada g=18cm,encof.,HA-25/B/10/I,col.bo (de 18cm i 18kg/m2 a 15cm i 15kg/m2) 
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04.04 m Formació esglaó HM-20/P/10/I 

 
 

04.05 m2 Llosa form.g=20cm,encof.,HA-25/B/10/I,col.b (de 28.10 kg/m2 a 20 kg/m2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.06 m2 Llosa form.g=25cm,encof.,HA-25/B/10/I,col.bo (de 19.76kg/m2 a 20kg/m2) 

 
 

04.07 m2 Llosa form.g=27cm,encof.,HA-25/B/10/I,col.bo (de 27cm i 19.90kg/m2 a 30cm i 20kg/m2) 
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04.08 m2 Llosa form.g=20cm,encof.fenòlic,HA-25/B/10/IIb,col.bo (de ambient IIb a ambient IIa) 

 
 

04.09 m2 Llosa form.inclinada g=25cm,encof.,HA-25/B/10/I,col.bo 

 
 

 
 
 

04.10 m3 Pilar form.encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.cubilot,acer B 500 (de 183kg/m3 a 120kg/m3) 

 
 

04.11 m3 Biga form.cantell,encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer B 

 
 

04.12 m2 Tractament superficial de rampa d'aparcament 
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04.13 m2 Film de polietilè 

 
 
CAPÍTOL 5: COBERTES I AÏLLAMENTS 
 

05.01 m2 Coberta inv.no transit.form.cel.+morter cim.+betum mod. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.02 m2 Coberta inv.transit.form.cel.lular+làm.butil,+XPS+geotèxtil 
05.03 m2 Coberta inv.transit.form.cel.lular+làm.butil,+XPS+pav.flot. 

 
 

05.04 m2 Coberta enjard.form.aïll.planxa EPS 60mm+làm.bituminosa+betum+pa 

 



Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  193 

 

05.05 m2 Impermeabilització de balcó o pati 

 
 

05.06 m Canal rectang..PVC rígid,70mm.,col. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

05.07 u Bunera goma termoplàs.,D=100mm,antigrava,metàl.,adh.sob/làm.bitu 

 
 
05.08 u Bunera sifònica PVC rígid,D=110mm,plana,metàl.,fix.mecàniques 

 
 

05.09 u Bunera sifònica PVC rígid,D=110mm,antigrava,metàl.,fix.mecànique 
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05.10 m2 Aïllament termoacústic,morter.,llana de roca 50mm 

 
 

05.11 m2 Aïllament,fix.mec.,aïll.llana de roca 50mm (de 50mm de gruix a 22mm, de 0,031 a 0,039 W/mK) 

 
 

05.12 m2 Aïllament,adhesiu.,aïll.llana de roca 20mm (de 0,031 a 0,036 W/mK) 

 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTOL 6: RAM DE PALETA I PAVIMENTS  
 

06.01 pa Ajuts (Partida sense valor en els càlculs) 
 

06.02 m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,290x140x100mm,p/revestir,col 

 
 

06.03 m2 Ampit amb bloc de formigó 
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06.04 m Perímetre coberta 

 
 

06.05 m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,p/revestir,mort 

 
 

 
 
 
 
 
 

06.06 ml Xemeneia exterior de totxana 
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06.07 m2 Recrescuda de paviment 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.08 m2 Recrescuda de suport de paviments (El gruix de la recrescuda definit per projecte és el doble del 
màxim obtingut pel Banc BEDEC, es multiplicarà per 2 el valor obtingut per taula). 

 
 

06.09 u Llinda pref.ceràm.arm. 14cmx1,2m, p/revestir,col.mort.paret 

 
 

06.10 ml Llinda metàl·lica per paret de 30cm 
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06.11 m2 Taulell Silestone g=30mm,preu mitjà 

 
 

06.12 m Aplacat amb Silestone e=1,2cm 

 
 

06.13 ud Treballs d'instal.lació de sanitari suspès envà lleuger (Partida sense valor en els càlculs) 
 

06.14 ud Treballs d'instal.lació de banyera (Partida sense valor en els càlculs) 
 

 
 
 
 
 
 

06.15 m2 Formació de plat de dutxa "in situ" (El paviment del plat de dutxa és el mateix que el paviment del 
bany, per tant en aquesta partida només es té en compte el desguàs i la reixeta d’acer galvanitzat. Es dona un 
valor de 1m de longitud) 

 
 

06.16 m2 Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt,16- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

06.17 m Estesa de graó a escala comunitaria 

 
 

06.18 m2 Paviment int.terrazo 30x60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.19 m Esglaó gres,2peces gris satinat 

 
 
06.20 m2 Paviment ext. antillisc. de gres rústic 30x30 
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06.21 m Sòcol de gres llis 9cm,col.mort.1:6 

 
 

06.22 m2 Tarima flotant de fusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.23 m2 Paviment exterior de fusta d'IPE 

 
 

06.24 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-ci 
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06.25 m Gual de granet 

 
 

06.26 m2 Reposició de vorera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 7: GUIX LAMINAT I CELS RASOS  
 

07.01 m2 Paret de separació pisos 167mm de gruix 4plaq.+acer (Envà de 167mm a 156mm) 
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07.02 m2 Trasdossat de guix lam. amb doble placa i llana de roca 

 
 

07.03 m2 Trasdossat de guix laminat amb doble placa 

 
 

 
 
 
 

07.04 m2 Envà perf.vert/horit.46-55mm,llana roca 50mm+doble guix laminat 

 
 

07.05 m2 Envà perf.est. doble 46-55mm,llana roca 50mm+doble guix laminat 
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07.06 m2 Cel ras guix laminat,g=13mm,fix,ocult,barra roscada 

 
 

07.07 m Tabica cel ras guix laminat (la diferència d’alçada a lliurar és de 20cm, amb això traiem els m2) 

 
 

07.08 m Calaix de guix laminat (de 3m màxim a 4m, passar de ml a m2 en càlcul) 

 
 

 
 
 
 
 
 

07.09 m2 Complement placa hidròfuga 

 
 

07.10 u Estructura oculta porta corredissa (es calculen els m2 aproximats de la planxa, es multiplica per 2, 
número de plaques de l’entramat) 

 
 

07.11 u Estructura oculta porta corredissa doble (es calculen els m2 aproximats de la planxa, es multiplica per 
4, número de plaques de l’entramat) 

 
 

07.12 u Registre per a fals sostre 50x50cm 
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07.13 m2 Cel ras continu R-120,plaques silicat càlcic g=10mm,cond.tèrmica 

 
 

CAPÍTOL 8: REVESTIMENTS I PINTURES 
 

08.01 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat 

 
 

08.02 m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,remolinat 

 
 
 
 
 
 

08.03 m Escopidor de morter ext. Mixt 

 
 

08.04 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF 

 
 

08.05 m2 Enrajolat mosaic gres porcel.premsat pissarra 
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08.06 m2 Enrajolat gres porcel.premsat blanc 

 
 

08.07 m2 Enrajolat vert.int.,<=3m,raj.esmalt.mat,16-25p/m2,mort. 

 
 

08.08 m2 Pintat guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat 

 
 

 
 
 
 

08.09 m2 Pintat ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. 

 
 

08.10 m2 Pintat int.pantallat,plàstica llis,1fons+2acab. 

 
 

08.11 m2 Gelosia de façana amb ceràmica extrusionada 
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08.12 m2 Aplacat vert.ext.>3m,p.caliça 

 
 

08.13 m2 Protec.c/foc EI-120 cond.ventil.plaques silicat g=52mm,conduct.t 

 
 

08.14 u Marcat de plaça de garatge 

 
 
 

CAPÍTOL 9: FUSTERIA DE FUSTA 
 

09.01 u Porta d'entrada a l'habitatge (He decidit posar una porta de fusta estàndard d’entrada, donat que la 
porta que defineix el projecte té masses peculiaritats per poder ajustar-la als valors del Banc BEDEC) 

 
 

09.02 u Porta de pas de dues fulles lacada 

 
 

09.03 u Porta de pas lacada 
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09.04 u Taulell de fusta tenyida i envernissada 

 
 

09.05 m Armari full portes batents encastat 
09.06 m Armari full portes batents exent (A la taula d’Excel s’ajunten aquestes dues partides, i es calcula per 
número de fulles batents d’armari, sigui encastat o no). 

 
 

09.07 m Banc de llistons de fusta (A l’hora de fer els càlculs, els valors s’hauran de dividir entre 3, per treure el 
valor del metre lineal) 

 
 
 
 
 

CAPÍTOL 10: FUSTERIA D’ALUMINI I VIDRES 
 

En aquest apartat, s’utilitzaran els valors per fusteria d’alumini, tot i que en els amidaments del Projecte 
Executiu estiguin descrits com a tancaments d’acer Jansen. Això es realitza així per dos motius, el primer és 
que la base de dades del Banc BEDEC no conté valors en perfils d’acer per a tancaments practicables; i la 
segona, és que finalment s’ha decidit executar l’obra amb perfils d’alumini. 
 

10.01 u Finestra 1fulla abatible 900x2.100 mm 
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10.02 u Finestra 1 fulla fixa 1.600x1.350mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.03 u Finestra 1fulla fixa 1.250x2.350mm 
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10.04 u Finestra 1fulla abatible 1.450x700 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.05 u Finestra 2 fulles abatibles 2.900x700 mm 
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10.06 u Finestra 1fulla batent i 1 fixe 2.450x2.100 

 

 

 
 

10.07 u Finestra 2 fulles batents i 1 fixe 3.800x2.600 mm 
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10.08 u Finestra 2 fulles batents i 1 fixe 4.200x2.600 mm 
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10.09 u Finestra 1fulla batent i 1 fixe 2.450x2.600 mm 
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10.10 u Tanc. 1 fulla corr.elevable i 1 fixe 6.050x2.350 mm 

 

 

 
 

10.11 u Tanc. 2 fulles corr.elevables i 1 fixe 5.950x1.600 mm 
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10.12 u Tanc. 1 fulla corr.elevable i 1 fixe 4.900x1.600 mm 
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10.13 u Tanc. 1 fulla corr.elevable i 1 fixe 3.050x1.600 mm 

 

 
 

10.14 u Tanc. 1 fulla corr.elevable i 1 fixe 5.250x2.350 mm 
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10.15 u Tanc. 1 fulla corr.elevable i 1 fixe 6.500x2.600 mm 
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10.16 u Finestra 1fulla fixa 2.150x2.600mm 

 
 

10.17 u Tanc. 1 fulla corr.elevable i 1 fixe 6.300x2.600 mm 
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10.18 u Finestra 1fulla fixa 1.800x2.600mm 

 

10.19 u Tanc. 1 fulla corr.elevable i 1 fixe 3.400x2.600 mm 
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10.20 u Tanc. 2 fulles batents i 1 fixe sup. 1.700x3.500 mm 

 

 
 

10.21 u Porta 1 fulla pivotant 1.400x2.100mm 
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10.22 u Porta 1 fulla pivotant 1.400x2.400mm 

 

 
 

10.23 u Fin. 2 fulles ocultes batents i 1 fixe 4.200x2.600 mm 
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10.24 u Fin. 1fulla oculta batent i 1 fixe 2.450x2.600 mm 
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10.25 u Fin. 1fulla oculta batent i 1 fixe 2.600x2.600 mm 

 

 

 
 

  



222                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

10.26 u Mur cortina local planta baixa 

 
 

P1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2. 

 
P3. 
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P4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P5. 

 

 
P6. 
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10.27 u Porta de vidre 1fulla corredissa 1.000x2.200mm 
10.28 u Porta de vidre 1fulla corredissa 1.150x2.200mm 
10.29 u Porta de vidre 1fulla corredissa 900x2.200mm 
10.30 u Porta de vidre 2fulles corredisses 1.050x2.200mm 
10.31 u Porta de vidre 2fulles corredisses 1.150x2.200mm 

 
D’aquesta segona taula només ens quedem amb el valor de l’estructura de la porta, que correspon a l’acer 
cromat. 

 
 
 
 
 
 

10.32 u Mirall 1.200x900 
10.33 u Mirall 1.950x900 
10.34 u Mirall 3.000x900 

 
 

10.35 u Porta de vidre 1fulla corredissa 1.500x2.200mm 
10.36 u Porta de vidre 1fulla corredissa 800x2.200mm 

 
D’aquesta segona taula només ens quedem amb el valor de l’estructura de la porta, que correspon a l’acer 
cromat. 

 



Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  225 

 

 
 

10.37 u Fix de vidre 1.800x2.300mm 5+5 b/transparent 
10.38 u Fix de vidre 900x2.300mm 5+5 b/transparent 
10.39 u Fix de vidre 1.050x2.300mm 5+5 b/transparent 
10.40 u Fix de vidre 450x2.300mm 5+5 b/transparent 
10.41 u Fix de vidre 830x2.300mm 5+5 b/transparent 

 
 

10.42 u Fix de vidre 200x2.300mm 5+5+5 b/translúcid 

 

10.43 u Porta de vidre 1 fulla pivotant 1.000x2.300mm 

 
D’aquesta segona taula només ens quedem amb el valor de l’estructura de la porta, que correspon a l’acer 
cromat. 
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10.44 u Mampara de vidre fix 1.100x2.000mm 
10.45 u Mampara de vidre fix 1.000x2.000mm 
10.46 u Mampara de vidre fix 800x2.000mm 
10.47 u Mampara de vidre fix 650x2.000mm 

 
 

10.48 u Tancament de vidre 1 porta i 2 fixes 

 
D’aquesta segona taula només ens quedem amb el valor de l’estructura de la porta, que correspon a l’acer 
cromat. 

 

 
 

10.49 m Barana de vidre 5+5+5mm 1.000mm. alçada 
10.50 m Barana de vidre 5+5+5mm 1.100mm. alçada 
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10.51 m Barana de vidre 5+5+5mm 600mm. alçada 

 
 

10.52 m Barana de vidre 5+5mm "U" inox. 1100mm alçada 

 

 
 

CAPÍTOL 11: SERRALLERIA 
 

11.01 m Frontal de esglaó d'inox. (Degut a les peculiaritats de la peça, he extret un exemple de xapa d’acer 
inoxidable, per fer els càlculs reals, es multiplicarà per les dimensions de la peça del projecte, en forma de z) 

 
 

11.02 m Barana metal·lica 1.000mm alçada, muntants c/100mm 

 
 

11.03 m Jardinera metàl·lica superposada  
11.04 m Jardinera metàl·lica penjada (Al tenir una jardinera de dimensions 4 vegades més grans a la obtinguda 
per les dades de l’ITEC, multiplicarem els valors de la taula per 4 per treure un valor unitari aproximat de la 
nostra jardinera) 
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11.05 u Conjunt fust. comptadors-asc. i porta EI 

 

 
 

11.06 u Porta tallafocs EI2-C 60 

 
 

11.07 m Coronament planxa acer inox.g=1mm,desen.<=40cm,2plecs,fix.mecà (D’acer inoxidable a acer 
galvanitzat) 
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11.08 ml Passamà d'acer inoxidable (De fixat amb adhesiu a fixat mecànicament) 

 
 
11.09 m Escopidor alum.anoditzat,g=1,2,desenv=200/400mm,3plecs,col.locat 

 
 

11.10 m Perfil UPN-80 remat fusteria façana 

 
 

11.11 u Marc porta entrada a pisos chapa D=8mm 

 
 

 

11.12 ud Barret per xemeneia 

 
 

11.13 m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,an 

 
 

11.14 m Perfil acer p/barrera seguretat,col. 
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11.15 u Porta basculant artic.2fulles,3mx3,25m,bastim.metàl.+ac.galv.+pr 

 
 

11.16 u Automatisme oleodin.,ampl.<=4m,barr.transm.braç.,fix.porta 

 
 
11.17 m Estructura auxiliar de recolzament de façana (Es passa el valor a m lineal. Agafem h=0.95, gruix 0.10m) 

 
 

CAPITOL 12: APARELLS SANITARIS I MOBILIARI DE CUINA 
 

12.01 u Inodor Roca "Element" suspés (En aquest capítol s’ha buscat l’element més similar al definit pel 
projecte,  ja està especificada la marca i el banc de dades no conté aquest tipus d’aparells sanitaris). 
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12.02 u Bidet Roca "Element" suspés 

 

 
 

12.03 u Lavabo Roca mod. "Diverta" 750x440cm sobre taulell 

 

 
 

12.04 u Mesclador termostàtic encastat Roca serie "Touch" 

 
 

12.05 u Dutxa mural gran caudal Roca mod. "Vintage" 

 
 

12.06 u Dutxa telèfon Roca mod. "Loft" mural 
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12.07 u Mesclador termostàtic Roca serie "Touch" i ruixador "Loft" 

 
 

12.08 ud Banyera Roca mod. "Aruba" d'hidromassatge 

 
 

12.09 ud Mobiliari de cuina (S’haurà de multiplicar el valor de la taula, per els 6m lineals de cuina que tenim 
per unitat) 

 
 

12.10 ud Dotació d'electrodomèstics (Mitjançant la base de dades del banc BEDEC, no es poden obtenir valors 
de consum energètic d’aquesta partida) 
 

12.11 ud Abocador Roca mod. "Garda" 
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CAPÍTOL 13: ASCENSORS 
 

13.01 u Ascensor Schindler 3300 4parades 

 
 

13.02 u Ascensor Schindler 3300 8 parades 

 
 

CAPÍTOL 14: DECORACIÓ I VARIS 
 

14.01 ud Retolació (En aquesta partida es fa un supòsit de 200 plaques de senyalització en el global de l’edifici, 
ja que no es tenen valors exactes de la seva quantitat) 

 
 

14.02 ud Busties grup de 3 (Donat que la partida de bústies no tenia quadre energètic, he optat per desglossar 
un taulell de planxa d’acer i equiparar-ho a les dimensions de les bústies) 

 
 

14.03 m2 Felpa 
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14.04 m2 Pantalla solar "SCREEN" (Donat que pantalles solars no apareixen a la base de dades, agafo un 
captador solar semblant i per fer els càlculs, transformo els valors a m2, tal com està ens els amidaments). 

 
 

14.05 ud Equip de motorització "SCREEN" (Ho equiparo a un equip motoritzat per a persiana, degut a que no hi 
ha valors per a cortina de pantalles solars). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.06 m2 Cortina Foscurit enrotllable motor elèctirc 

 
 

14.07 ud Got de piscina (Ho comparo a través de m2 de tancament de plaques d’acer) 

 
 

CAPÍTOL 15: CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 

Aquest capítol, tal com ha passat amb el capítol 01, les seves partides no tenen caràcter d’estudi en aquests 
càlculs. 
 

15.01 NOTNotes generals a totes les partides del present capítol 
 

15.02 pa Previsió legalitzacions d'instal·lacions 
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CAPÍTOL 16: INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 

16.01 u Escomesa i centralització comptadors 
(La caixa general de protecció Unesa número 9, no té els valors energètics actualitzats, per tant agafo la 
número 8, ja que així s’aproxima més a la realitat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.02 u Derivacions individuals (considero aproximadament 200m de cable) 

 
 

16.03 u Inst elèc Serveis Comuns 

 
 

16.04 u Inst elèc Aparcament (El compararé amb un pis de grau d’electrificació bàsic de 70m2, i posteriorment 
ho passaré als metres d’aparcament de l’edifici) 
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16.05 u Inst elec habitatge 1-1 
16.06 u Inst elec habitatge 1-2 
16.07 u Inst elec habitatge 2-1 
16.08 u Inst elec habitatge 2-2 
16.09 u Inst elec habitatge Dúplex (Igual que en la partida 16.04, en aquest cas es calcularà per cada pis en 
funció d’un grau d’electrificació elevat d’un pis de 130m2 i en repercussió als metres de cada un dels 
habitatges) 

 
 

16.10 u Inst xarxa de terres edifici 

 
(Es consideren 30m de conductor a l’hora de realitzar els càlculs). 

 

 
 

16.11 u Inst. xarxa de terres previsió CT 

 
(Es consideren 30m de conductor a l’hora de realitzar els càlculs). 

 
 

16.12 u Parallamps encebament electrònic,antena 6m,radi 80m,nivell I,s/s 
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CAPÍTOL 17: CALEFACCIÓ PER TERRA RADIANT 
 

Les partides de terra radiant a l’ITEC, no contenen les taules de medi ambient. Els col·lectors, la centraleta de 
control i els accessoris per tubs no s’han pogut valorar. La resta de taules són totes les parts que s’han pogut 
extreure. 
 

17.01 u Inst terra radiant hab 1.1 
17.02 u Inst terra radiant hab 1.2 
17.03 u Inst terra radiant hab 2.1 
17.04 u Inst terra radiant hab 2.2 
17.05 u Inst terra radiant hab duplex 
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CAPÍTOL 18: CONDICIONAMENT TÈRMIC DE L’AIRE 
 

18.01 u Instal·lació climatització habitatge 1-1 
18.02 u Instal·lació climatització habitatge 1-2 
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18.03 u Instal·lació climatització habitatge 2-1 (Totes les de les quals no s’adjunta la imatge de la taula són a 
les  anteriors, a les que se’ls suma una de tub de coure cuit diàmetre 1/4"i de 1/2") 

 

 
 

18.04 u Instal·lació climatització habitatge 2-2 (Idèntiques taules a les partides 18.01 i 18.02) 
 

18.05 u Instal·lació climatització habitatge dúplex (Aquesta partida conté les mateixes taules que la partida 
18.03, però no conté cap reixa tipus R3). 

 
CAPÍTOL 19: FUMS, GASOS I VENTILACIÓ 
 

19.01 u Instal·lació d'extracció de les campanes de les cuines dels habi 
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19.02 u Instal·lació d'extracció de les calderes dels habitatges 

 

 
 

19.03 u Instal·lació d'extracció aparcament 
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19.04 u Instal·lació d'impulsió aparcament 

 

 

 

 
 
CAPÍTOL 20: INSTAL·LACIÓ DE GAS 
 

20.01 u Escomesa i bateria de comptadors 
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20.02 u Inst gas habitatge 1.1 
20.03 u Inst gas habitatge 1.2 
20.04 u Inst gas habitatge 2.1 
20.05 u Inst gas habitatge 2.2 
20.06 u Inst gas habitatge atic 
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CAPÍTOL 21: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
 

21.01 u Inst. fontaneria Serveis comuns i aparcament (En els documents gràfics, amb prou feines es veu serveis 
de lampisteria en les plantes soterrani i local comercial, per tant faré el càlcul imaginant un pis de 70m2. 
Proporcionalment tota la instal·lació d’aquesta zona s’assimila a aquests valors). 

 
 

21.02 u Inst. fontaneria habitatge 1.1 
21.03 u Inst. fontaneria habitatge 1.2 
21.04 u Inst. fontaneria habitatge 2.1 
21.05 u Inst. fontaneria habitatge 2.2 
21.06 u Inst. fontaneria habitatge atic (Es calcularà per cada pis en funció d’una instal·lació tipus de lampisteria 
interior d’un pis de 130m2 i en repercussió als metres de cada un dels habitatges) 

 

21.07 u Escomesa i comptadors d'aigua 
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CAPÍTOL 22: INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
 

22.01 u Captació solar 
22.02 u Acumulació i connexió a habitatges 
22.03 u Instal.lació interior d'habitatge (Al tenir pocs valors desglossats sobre les instal·lacions solars 
tèrmiques, he optat per agafar els valors d’una instal·lació solar tèrmica amb captadors tipus) 
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CAPÍTOL 23: INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 

23.01 u Inst. sanejament serveis comuns 

 

 
 

23.02 u Inst. sanejament aparcament 

 

 
 

23.03 u Inst. san baixants generals 



246                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

 

 
 

23.04 u Inst. recollida pluvials 

 

 
 

23.05 u Inst. sanejament habitatge 1-1 
23.06 u Inst. sanejament habitatge 1-2 
23.07 u Inst. sanejament habitatge 2-1 
23.08 u Inst. sanejament habitatge 2-2 
23.09 u Inst. sanejament habitatge dúplex 
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CAPÍTOL 24: INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

24.01 u Inst Con Inc serveis comuns 

 
(Les 15 plaques de senyalització, no tenen valors de consum energètic en el banc de dades) 
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24.02 u Inst Con Inc aparcament 

 
(Les 30 plaques de senyalització, igual que a la partida anterior, no tindran valor en els càlculs). 
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24.03 u Segellat de passos d'instal·lacions 
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24.04 u Inst. detecció CO 

 
 

CAPÍTOL 25: INSTAL·LACIONS DE SENYALS FEBLES 
 

25.01 UD Videoporter 2x(5+1) 

 
 
 
 
 

25.02 UD Inst de televisió satèl·lit. Comú 

 
 

25.03 UD Inst de televisió. Comú 
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25.04 UD Inst de telefonía. Comú 

 
 

25.05 UD Inst infraestructura. Comú 
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25.06 UD Inst telecos Interior habitatge 1.1 
25.07 UD Inst telecos Interior habitatge 1.2 
25.08 UD Inst telecos Interior habitatge 2.1 
25.09 UD Inst telecos Interior habitatge 2.2 
25.10 UD Inst telecos Interior habitatge duplex 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 26: INSTAL·LACIONS TRACTAMENT D’AIGUA PISCINA 
 

26.01 u Piscina habitatge tipus A 
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BLOC IV: PRÀCTICA D’OBRA 
 

ANNEX 4.01. VISITES D’OBRA 
 

ACTA Nº 1  
 

Data: 7 de juliol del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Manel Hibernon. Encarregat Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Solar a punt d’iniciar treballs. 
- Façana paret edificació veïna, protegida amb espuma de poliuretà. 
- Protecció perimetral (100%) 

 
Temes tractats: 

- Es signa l’Acta de replanteig i d’inici d’obra. 
- Comentaris estructura, pantalles i  fonamentació. Mides de barres, 10, 12, 14m., la DO consultarà al 

calculista per optimitzar les longituds de solapament. 
- La DEO contactarà amb Serveis Tècnics Ajuntament de Granollers per l’informe de Bombers, per si 

condiciona qualsevol aspecte del Projecte. 
- Protecció al foc pilars metàl·lics. La DO aportarà solució tècnica. 
- Em vaig desplaçar amb el DO i el DEO, a les oficines d’ ESTABANELL (tècnics Srs. Josep Fernández i Ismael 

Guerrero) per verificar i consultar aspectes de situació de la ET. En base a les converses es replantejarà 
tota la instal·lació: portes d’accés a la mateixa ET, ventilacions del pàrquing i ET, etc. Tema pendent. 

 
Vista general solar 
 

 
 
 

ACTA Nº 2 
 

Data: 14 de juliol del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Manel Hibernon. Encarregat Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Cales d’inspecció fonamentacions veïnes. 
- Inici excavació muret guia (5% excavat). 

 
Temes tractats: 

- La DEO informa que després d’estudiar el tema de la ubicació de la ET, es deixarà tal com marca el 
Projecte Executiu. Les portes de maquinaria i vianants al c/d’en Palaudaries. Ara l’objectiu és 
integrar-les a la façana, pendent d’aportar la solució. 

- La DEO comunicarà a ESTABANELL la decisió adoptada. 
- Comentaris sobre les diferents cotes de carrer i la ubicació de l’entrada de local. La DEO aportarà 

plànol definitiu de Replanteig (excavació, paviment acabat, etc.). 
- El paviment del local es deixarà sense acabar, rústic. 
- La DEO ha contactat amb Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sra. Montse Odena (arquitecte municipal) 

per l’informe de Bombers. Ens comenta que encara no el disposa però que inicialment l’ha revisat 
l’Enginyer Municipal, sense trobar-hi cap incidència. D’aquí a un mes es tornarà a consultar. 

- La biga de coronació de façana planta baixa, s’encofrarà amb panell fenòlic, per deixar-lo vist, si així 
es decideix. Es pensarà la opció de posar un aplacat per amagar les juntes. 

 
Pendent: 

- Consulta calculista optimització barres fonamentació (Arquitecte). 
- Protecció incendis pilars metàl·lics (Arquitecte). 

 
Vista general solar i detall cala fonamentació veïna 
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ACTA Nº 3 
 

Data: 21 de juliol del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Manel Hibernon. Encarregat Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Muret guia zona Plaça de la Corona i c/Conestable de Portugal excavat. A la part de la paret mitgera, 
s’està excavant per trams per evitar danys a l’edifici veí (60% excavat). 

 
Temes tractats: 

- La DO aporta plànol de la secció del edifici actualitzant les cotes de cada planta i carrer. 
- La DEO ha informat a ESTABANELL de la decisió de la ubicació de la ET. 
- Optimització barres fonamentació, llargades màximes de 10m (per problemes de transport). 

S’elabora una proposta de plànol per part dels assistents a la visita, la DO confirmarà la decisió final. 
- La DO aportarà un plànol amb les armadures superior i inferior de la llosa, així com dels solapats. 
- Consulta al calculista per part de la DO in situ: 

o El nombre de provetes per el Control de Qualitat resta determinada en 5 unitats per lot, 
segons Projecte eren 7. 

o El diàmetre màxim del àrid del formigó serà, en general del mateix gruix, 20cm. En el cas de 
peces de formigons vistos de petit cantell, s’utilitzarà el diàmetre 12. 

- Parallamps: es tornarà a considerar la seva col·locació segons càlcul. La DO informarà.  
- Protecció al foc del pilars metàl·lics: La DO aporta informació de producte (pintura), que per la sola 

aplicació assegura el RF 120 (Axo Nobel). Cal  aportar més documentació a la DEO. 
- A la excavació d’un dels trams a la paret mitgera apareix un forat (possible dipòsit o fosa sèptica), 

que es tapa amb morter per evitar filtracions. A una de les fotos es pot observar. 
 
Tram Plaça de la Corona  Tram c/Conestable de Portugal   Zona paret mitgera (detall en  
          blanc (forat del veí) 
 

     

ACTA Nº 4 
 

Data: 28 de juliol del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jordi Sans. Voumètric Promotora Constructora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Formació del muret guia a la zona de la Plaça de la Corona i part del c/Conestable de Portugal. A la 
zona de l’edificació veïna es continua excavant per trams (80% excavat, 20% executat). 

 
Temes tractats: 

- Al ser l’excavació i formació del muret guia per batatxes, per tal de consolidar la fonamentació de 
l’edificació veïna, cal reomplir i compactar de terres l’interior del muret un cop s’hagui executat. 

- La DO aporta plànol de l’esquema de col·locació i sentit de l’armat de la llosa de fonamentació. 
Queda pendent d’aportar el plànol modificat. 

- Desprès de tornar a calcular els paràmetres sobre la col·locació del parallamps, la DO informa que no 
es necessària la seva instal·lació. Queda pendent que la DO aporti documentació amb la modificació. 

- La DO aporta pressupost de la protecció ignífuga amb pintura intumescent dels pilars metàl·lics. (RF-
90). Donades les especials característiques del producte, si es decidís aplicar-hi un acabat final, caldrà 
emprar un tipus de pintura especial per tal de no malmetre les qualitats de protecció al foc. Aquesta 
precaució amb el tractament d’acabat (pintura), si es dóna el cas, s’anotarà en el Llibre del Edifici. 

- S’observa en el plànol E-01, la col·locació d’una làmina asfàltica per sota de la arrancada dels pilars a 
la llosa. Es dubta de la seva col·locació, la DO informarà. 

- Pilar nº 19, en principi metàl·lic, es resol finalment amb formigó degut a la col·locació de la ET. Cal 
modificar el Quadre de Pilars (PLÀNOL E21) i els plànols d’armat de sostres (des de E08 fins a E11). 

- La DO informa que està reconsiderant la instal·lació d’energia solar, s’estudia la possibilitat 
d’efectuar 5 instal·lacions independents i no una sola de comunitària tal i com contempla el Projecte. 

 
Carrer Conestable de Portugal    Plaça de la Corona 
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Vista general Plaça de la Corona   Muret guia, edificació veïna 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 5 
 

Data: 25 d’agost del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Muret guia pràcticament finalitzat. Manquen dos petits trams: Plaça Corona límit amb habitatge veí 
(zona de l’antic QGP) i c/d’en Palaudaries límit amb el magatzem veí (90% muret guia executat). 

- Es comprova que el muret guia situat a la zona del magatzem de mitgera ha estat omplert amb 
morter suportar possibles empentes a la seva fonamentació, com a mesura de precaució. 

- Inici de pantalles (trams de 3m i 50cm d’espessor) a les zones de Plaça de la Corona i c/Conestable de 
Portugal (10% de pantalles executades). 

 
Temes tractats: 

- Cal constar els següents fets: 
El passat dia 4 d’agost en els treballs de la formació del muret guia a situar al c/d’en Palaudaries 
coincidint amb la edificació veïna (magatzem), es van produir una sèrie d’esquerdes a la façana de la 
mateixa. Detectades immediatament, es van paralitzar els treballs i es procedí a l’estintolat interior 
del forjat de la Planta Baixa, tanmateix es va paredar la porta d’entrada al magatzem. 
Per reforçar l’estructura es va construir un contrafort de ceràmica i es van col·locar uns testimonis a 
totes les parts de l’habitatge que contenien fisures o esquerdes, per comprovar en un futur possibles 
moviments. Sense més incidències, després d’esser inspeccionat pels tècnics, es van continuar els 
treballs, deixant aquesta zona per arreglar més endavant.  

- Com a mesura de precaució es va comprovar tot l’habitatge, amb consentiment dels propietaris, 
sense apreciar-hi cap incidència preocupant. 

- Els testimonis col·locats a l’habitatge i al magatzem es comprovaran, si pot ser, diàriament. 
- Durant la visita, es comproven els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense apreciar cap 

moviment.  
- La DF insisteix a la Constructora en la necessitat d’actuar amb la màxima precaució per el que fa a les 

pantalles a construir al costat de les edificacions. Paralitzant immediatament les tasques si s’observés 
qualsevol incidència. 

- La DO aporta plànol modificat amb la col·locació i sentit definitius de les barres de la llosa de 
fonamentació.  

- La DO aporta documentació justificant tècnica per la no col·locació del parallamps.  
 

Pendent: 
- La verificació de la col·locació, segons plànol E01, d’una làmina asfàltica per sota de la arrancada dels 

pilars a la llosa. (Arquitecte) 
- Estudi energia solar. (Arquitecte) 
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Plaça de la Corona   Carrer Conestable de Portugal 
 

   
 
Vista general Plaça de la Corona 
 

 
 
Edificació veïna – c/d’en Palaudaries 
 

 
 

ACTA Nº 6 
 

Data: 1 de setembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Manel Hibernon. Encarregat Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Muret guia pràcticament finalitzat. Manquen dos petits trams: Plaça Corona límit amb habitatge veí 
(zona de l’antic QGP) i c/d’en Palaudaries límit amb el magatzem veí (95% muret guia executat). 

- Execució de pantalles (15% de pantalles executades)  
- Treballs de retirada de pedres (sota habitatge veí i part del nostre solar) en el tram de la Plaça de la 

Corona, un cop retirat el QGP per part d’ESTABANELL. Els propers dies s’executarà el muret guia en 
aquella part. 

 
Temes tractats: 

- Es comprova amb la propietària del habitatge veí, la situació dels testimonis, sense destacar cap 
novetat. 

- Es comproven, tanmateix, els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense detectar moviments.  
- La DF dona instruccions precises per la retirada de les pedres situades a la fonamentació del 

habitatge veí que incideix dins la Propietat de Volumètric. Es retallarà la massa de pedra existent 
amb radial sense efectuar la retirada total del element. Només el tram que  causi molèsties per la 
construcció del muret guia i l’execució de la pantalla. S’esquerdejarà tot el matxó de rajola i pedres 
de la cantonada (Plaça de la Corona – habitatge veí) que ha quedat al descobert, per consolidar-lo i 
per evitar la possible disgregació de la mateixa causada per pluges. 

- La DEO sol·licitarà a ESTABANELL el Pressupost per el subministre elèctric de la edificació (habitatges, 
aparcament, local, etc.). 

- La làmina asfàltica situada, als detalls del plànol E01, per sota de la arrancada dels pilars de la llosa, 
no es col·locarà. La DO aportarà plànol modificat. 
 

Pendent: 
- Estudi energia solar (Arquitecte). 
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Vista cantonada habitatge vei  
 

 
 
Edificació veïna – c/d’en Palaudaries 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 7 
 

Data: 8 de setembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Manel Hibernon. Encarregat Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Formació muret guia al c/Conestable Portugal cantonada c/d’en Palaudaries (98% de muret guia 
executat). 

- Preparació per construcció pantalla c/d’en Palaudaries costat magatzem existent. 
- Execució de pantalles (45% de pantalles executades). 
- Execució sense cap incidència de la pantalla situada a la Plaça de la Corona amb habitatge veí. 

 
Temes tractats: 

- Es comprova amb la propietària del habitatge veí, la situació dels testimonis, sense destacar cap 
novetat. 

- Es comproven, tanmateix, els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense detectar moviments.  
- La DO aporta pressupostos de diferents industrials que el Cap d’Obra estudiarà. 

 
Pendent: 

- Estudi energia solar (Arquitecte). 
- Plànol modificat E-1, eliminació tela asfàltica arrancada pilars llosa (Arquitecte). 

 
Vista cantonada habitatge vei - Placa Corona  Execució muret guia cantonada esmentada 
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Edificació veïna – c/d’en Palaudaries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 8 
 

Data: 15 de setembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Manel Hibernon. Encarregat Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Pantalla c/ Palaudaries costat magatzem existent, construïda sense complicacions. (100% de muret 
guia executat) 

- Execució de pantalles (65% de pantalles executades). 
  

Temes tractats: 
- Es comprova amb la propietària del habitatge veí, la situació dels testimonis, sense destacar cap 

novetat. 
- Es comproven, tanmateix, els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense detectar moviments.  
- El fresat de pantalles es decidirà la seva execució en funció del estat general de les mateixes una 

vegada s’hagi excavat tot el solar a la primera cota. 
- Es comprova en funció del plànol facilitat per el serveis Municipals la possible incidència dels 

anclatjes de les pantalles del carrer Conestable de Portugal al clavegueram públic. No hi ha afectació. 
- Es demana a la DO la qualitat específica de tots els paviments i alicatats de l’obra. 
- La DO en base a les mides reals del perímetre del solar elaborarà plànols definitius. 

 
Pendent: 

- Estudi energia solar (Arquitecte). 
 
Vista general 
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Edificació veïna – c/d’en Palaudaries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 9 
 

Data: 22 de setembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Manquen dues pantalles per finalitzar les tasques (85% de pantalles executades). 
- Formació muret guia (100% executat). 

 
Temes tractats: 

- Es comprova amb la propietària del habitatge veí, la situació dels testimonis, sense destacar cap 
novetat. 

- Es comproven, tanmateix, els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense detectar moviments.  
- La DO aporta plànols modificats amb les noves mides perimetrals en funció de la situació real de les 

pantalles. El conjunt central resta desplaçat aproximadament uns 25cm, aproximadament. S’ajusten 
les mides i espais. Comentats i resolts les modificacions la DO aportarà plànols definitius. 
 

Pendent: 
- Estudi energia solar (Arquitecte). 

 
Vista general 
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Edificació veïna – c/d’en Palaudaries    Edificació veïna – Plaça de la Corona 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 10 
 

Data: 29 de setembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Rejuntat d’esquerdes a la paret mitgera. 
- Execució de les pantalles finalitzada (100% de les pantalles executades). 

 
Temes tractats: 

- El proper divendres dia 30 de setembre, està previst retirar la maquinària i utillatges de les pantalles. 
- Es procedirà al rebaix de tot el solar, d’aproximadament 1m, per la formació de la biga de coronació. 
- S’han rejuntat les esquerdes existents a la mitgera veïna. 
- Es comproven, els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense detectar moviments.  
- La DO aporta plànols modificats amb la nova ubicació de les arrancades de pilars sobre pantalles. 

Enviarà plànols definitius. 
- La DO aporta croquis de la mènsula a formar a l’arrencada dels pilars sobre la biga de coronació en el 

tram del habitatge veí a la zona entre el pati i la façana de la Plaça Corona. S’adjunta a l’acta de visita. 
- La DF apunta la necessitat de sanejar, retirar restes d’obra, esquerdejar (si s’escau) per protegir el 

matxó vertical de cantonada de l’edificació veïna Plaça de la Corona, amb la possibilitat de cobrir-ho 
amb malla plàstica. 

- S’acorda estintolar amb perfils metàl·lics (interior o exteriorment) la cantonada de l’edificació del 
carrer d’en Palaudaries, es contactarà amb un industrial manyar per comentar la solució.  
  

Vista general 
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Edificació veïna – c/d’en Palaudaries     Edificació veïna – Plaça de la Corona 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 11 
 

Data: 6 d’octubre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- S’estan retirant les restes de fang dels llots bentonítics per deixar lliure el sobrant de muret guia per 
la construcció posterior de la biga de coronació. (30% de neteja de la biga de coronació realitzada) 

- Es marca amb la llinyola la línia inferior de la biga de coronació. 
- S’ha sanejat i esquerdejat el matxó de la vivenda veïna de la Plaça de la Corona. 
- S’ha excavat tot el solar aproximadament 1m. 

  
Temes tractats: 

- Es comproven, els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense detectar moviments.  
- L’edificació veïna del carrer Palaudaries, s’estintolarà mitjançant dos perfils metàl·lics connectats 

situats a l’interior i exterior del edifici. 
- La biga de coronació es recularà cap a l’interior uns 5cm en les zones on sobresurt de la cota 

paviment del carer, per col·locar-hi un aplacat de pedra, xapa Corten, etc. 
- La Constructora proposa el Pladur en classe Q3. Es dona el vist-i-plau. 
- Desprès de comprovar la ubicació de la base de la grua es verifica que coincideix l’extrem de la 

mateixa amb l’arrencada de pilars, es decideix augmentar aproximadament 50cm la superfície de 
fonamentació. El tema no queda tancat. 

- Es comproven les plaques d’anclatge dels pilars a la biga de coronació. 
- La Constructora proposa diferenciar la velocitat dels ascensors i s’accepta: 
o Ascensor que s’accedeix al pàrquing amb una velocitat 0,7 m/s. 
o L’ascensor dels habitatges a velocitat de 1 m/s 

 
Vista general      Muret guia, llinyola 
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Edificació veïna – c/ Palaudaries 
 

 
 
Edificació veïna – Plaça de la Corona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 12 
 

Data: 13 d’octubre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sra. Betlem Viudez. OCT Qualibèrica. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- S’està extraient el formigó del muret guia per la formació posterior de la biga de coronació (30% de 
muret guia extret). 

- S’estan col·locant els perfils metàl·lics per estintolar el matxó d’obra de la casa veïna del carrer d’en 
Palaudaries. 

- Es continua netejant la biga de coronació (30% de la biga netejada) 
 
Temes tractats: 

- Es comproven, els testimonis de façana c/d’en Palaudaries sense detectar moviments.  
- Per el que fa a la grua, i desprès d’arguments estructurals i de complicació constructiva (juntes, 

impermeabilitzacions, solapats, etc.) exposats per la DO, es resol construint la fonamentació de la 
grua per sota de la llosa, independent d’aquesta. 

- La DO entrega a la Constructora l’informe de la Enginyeria comparant els dos sistemes d’energia 
solar, el comunitari i el privatiu. 
 

Vista general       Muret guia 
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Edificació veïna – c/d’en Palaudaries 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 13 
 

Data: 20 d’octubre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- S’està demolint el formigó del muret guia per la formació posterior de la biga de coronació (90% de 
muret extret). 

- I s’està finalitzant la neteja de les pantalles (90% de pantalles netejades) 
 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de la façana veïna de la Plaça de Corona, no s’aprecia cap moviment.  
- Es comenten diferents opcions per consolidar la porta i la façana de l’edificació veïna del carrer 

Palaudaries. Es resol colocant en els brancals i com a dintell una xapa metàl·lica corbada (1mm gruix), 
soldada i collada als mateixos brancals amb tacs químics. Es col·locaran damunt de la xapa de dintell 
uns perfils “L” per rigiditzar el conjunt. Damunt del dintell anirà la paret d’obra fins el nivell superior i 
es deixarà tot en els seu estat inicial. Caldrà, si convé, ajustar la porta de fusta. Es refarà, tanmateix, 
el revoltó de rajola del forjat superior fins la paret de façana. Abans d’iniciar qualsevol actuació 
caldrà assebentar als veïns propietaris. 

- S’ha detectada una petita diferència en les cotes de la obra executada (pantalles, alineacions, etc) i la 
grafiada en els plànols. Per tal de confirmar feafentment l’estat actual de l’obra, s’avisarà al topògraf 
per aixecar un plànol amb cotes reals. 
 

Vista general      Muret guia  
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Edificació veïna – c/d’en Palaudaries    Edificació veïna – Plaça de la Corona 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 14 
 

Data: 27 d’octubre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- S’ha finalitzat la demolició i neteja del muret guia (100% de muret extret i pantalles netejades). 
- S’està armant la biga de coronació (20% executat). 

 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/d’en Palaudaries), no s’aprecia cap 
moviment.  

- Està previst començar a formigonar demà (dia 28 d’octubre) dos trams de la biga de coronació, de 
18m aproximadament. La DEO avisarà a la OCT per verificar les armadures. 

- S’està preparant el material necessari per efectuar la consolidació de la façana del c/d’en 
Palaudaries, seguint el mètode apuntat l’acta num.13. 

- Desprès de la verificació de cotes del topògraf, s’ajusten les mides a la situació actual, petites 
diferències. La DO ha redissenyat el plànol. Es comprova en obra i pràcticament són idèntiques. 

- Es preveu pel proper dia 10 de novembre una visita a la firma Catalonia Ceràmiques, per decidir 
paviments i alicatats. Falta confirmar-ho. 

- El Sr. Ismael Guerrero, tècnic d’Estabanell Energia envia plànol amb detalls específics de la ET. La DEO 
hi contactarà per rectificar-lo, al trobar defectes a la zona d’entrada. 

- Queda eliminada la tarja vertical de vidre fix situada a les portes principals dels habitatges segons 
projecte. 

- La Constructora comenta diferents pressupostos de fusteria metàl·lica, cal definir el criteri a seguir 
(línia Cortizo (alumini) o línia Jansen (acer). 

- Desprès d’exposar el sistema, es descarta la làmina per la calefacció de terra radiant elèctrica. 
- La DO aporta de Vaillant un pressupost i argumentació comparativa entre el sistema comunitari i el 

individual. Energia solar i ACS.  
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Vista general 
 

 
 
Biga de coronació      Edificació veïna – Plaça de la Corona 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 15 
 

Data: 3 de novembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- S’ha finalitzat la demolició i neteja del muret guia (100% de muret extret i pantalles netejades). 
- S’està armant i formigonant la biga de coronació (20% executat). 

 
 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/d’en Palaudaries), no s’aprecia cap 
moviment.  

- Es formigonaran avui dos trams de la biga de coronació, Plaça de la Corona amb tres metres de 
retorn (edificació veïna i c/ Conestable de Portugal) i un tram del carrer Conestable de Portugal. 

- La Cia Estabanell aporta plànol modificat de la ET.  
- La opció de la fusteria amb Jansen queda eliminada. Serà d’alumini, a definir la marca. 

 
Biga coronació Plaça de la Corona  Biga de coronació c/d’en Palaudaries 
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ACTA Nº 16 
 

Data: 10 de novembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- El divendres dia 11, es formigonarà la biga de coronació corresponent a l’edificació veïna (70% de 
biga executada). 

- S’està preparant i armant la biga de coronació corresponent al carrer Conestable de Portugal per 
formigonar el proper dimecres. La DEO avisarà a la OCT. 

- S’ha canviat de lloc la rampa de sortida de camions, està situada a la cantonada c/ Palaudaries i 
c/Conestable de Portugal.  
 

Temes tractats: 
- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries), no s’aprecia cap 

moviment.  
- La DO entrega a la Constructora plànols acotats de totes les plantes. 
- Es visiten dos empreses: Catalonia Ceràmica (per escollir paviments i alicatats) i l’empresa Zehnder 

Group (ventilacions i climatitzacions). 
- S’està sanejant la biga situada a sota de la antiga rampa. 

 
Vista general       Biga coronació edificació veïna 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Biga de coronació c/Conestable de Portugal   Detall anclatje 
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ACTA Nº 17 
 

Data: 17 de novembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
2 tècnics de l’empresa Schindler, ascensors. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Biga de coronació finalitzada (100% de la biga executada). 
- Properament s’iniciaran els treballs de rebaix de la primera cota d’excavació. 
- Per motiu de les pluges els abocadors per el dipòsit de terres estan temporalment tancats, això 

provoca un retard en el termini d’execució d’una setmana. 
  

Temes tractats: 
- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/d’en Palaudaries), no s’aprecia cap 

moviment.  
- La Constructora presenta els primers pressupostos de cuines. S’aniran analitzant. 
- Es determinen els acabats del interior de les cabines dels ascensors: 

o Ascensor propietaris habitatges (Schindler, sèrie 3300): 
 Parets d’inoxidable, mostra 3300 Esplanada. 
 Mirall. 
 Passamà. No. 
 Paviment: Mateix Silestone negre del vestíbul, 1 sola peça. 
 Sostre: Inoxidable polit, efecte mirall. 
 Botonera: Vidre (sensitiva pisos disponibles). 

o Ascensor accés pàrquing (Schindler, sèrie 3100):  
 Parets: Laminat taronja s/mostra. 
 Paviment: Goma negre xispejada. 
 Sostre: alumini gris. 
 Mirall. 
 Passamà. 

- La DEO comprovarà la obligatorietat de col·locació del passamà a l’ascensor. Decret d’habitabilitat i 
CTE. 
- La Constructora presenta detall de cada bany per determinar tractament d’alicatats, paviments i 

d’altres. 
- Es comenta el tractament de la peça de “tabica” (alçada) dels graons. S’adjunta a l’acta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Biga coronació (Plaça de la Corona – Edif. Veïna – habitatge). 
 

 
 
Biga coronació carrer Conestable de Portugal. 
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ACTA Nº 18 
 

Data: 24 de novembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- S’ha efectuat l’excavació fins la cota -2,50m aproximadament per facilitar la implantació dels 
anclatges dels murs pantalla (15% de l’excavació realitzada). 

- Inici de l’execucuó dels anclatges del mur pantalla (5% primera línia anclatges executats). 
 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries), no s’aprecia cap 
moviment.  

- Passamans: Es col·locaran tant sols a l’ascensor de servei (inoxidable). 
 

Vista general      Anclatges pantalles 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall fresat pantalles     Edifici vei c/ Palaudaries 
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ACTA Nº 19 
 

Data: 1 de desembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Treballs d’implementació dels anclatges del mur pantalla (50% primera línia anclatges executats). 
- Excavació del solar a primera cota de nivell, actualment sense rampa (20% del solar excavat). 

 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries), no s’aprecia cap 
moviment.  

- La Constructora presenta consideracions de la memòria de qualitats.  
- La Constructora aporta mostres de fusteria d’alumini de Schüco.  
- Anclatges: El situat gairebé a la cantonada entre Plaça de la Corona i edificació veïna, , no s’ha pogut 

efectuar, s’ha intentat dues vegades, detectant un buit. La DO consultarà amb calculista si es factible 
anular l’esmentat anclatje. 

  
Vista general      Anclatges pantalles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall anclatje pantalla. 
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ACTA Nº 20 
 

Data: 15 de desembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Albert Vila. Cuines In Studio. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Treballs d’implantació d’anclatges pantalles del primer nivell finalitzat (100% primera línia anclatges 
executats) 

- S’ha efectuat la comprovació de tesat (20% obligatori) (Laboratori del Vallès). 
- Inici del rebaix del solar cap a segona cota d’excavació (25% del solar excavat). 

 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries), no s’aprecia cap 
moviment.  

- S’han efectuat uns pous per anar eliminant l’aigua que apareix al solar. Apareix aigua a partir dels 4m 
de profunditat degut a les últimes plugues i de l’aportació d’aigua durant l’execució dels anclatges. 

- Tal i com assenyalava el Geotècnic, apareix el nivell freàtic a una fondària d’aprox 6-7m. Es considera 
que aquest es el nivell estable de la làmina d’aigua, a falta de noves comprovacions. 

- Es comparen in situ les mostres de fusteria d’alumini, Cortizo i Schüco. Pendent de la decisió en 
funció del preu. 

- Per el que fa al ancoratge no col·locat a la cantonada (edificació veïna - Plaça de la Corona), la DO, 
informa que, de moment, no cal fer cap tipus d’estintolament, malgrat tot, es decidirà una possible 
intervenció una vegada efectuat l’anclatge del segon nivell, en cas de produir-se la mateixa 
incidència. 

- Entrevista amb Sr.Vila (cuines In Studio, marca Siematic), es comenten possibles solucions i es 
concreten conceptes. L’industrial aportarà nous esborranys modificats. 

 
Vista general 
 

 

Detall d’un dels pous realitzats  Anclatges pantalles, tesat i control Laboratori 
 

  
 

Edificació veïna, c/d’en Palaudaries 
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ACTA Nº 21 
 

Data: 22 de desembre del 2011. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Jordi Sans. Voumètric Promotora Constructora. 
Sr. Albert Vila. Cuines In Studio. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Treballs d’implantació d’anclatges pantalles en el segon nivell (20% segona línia anclatges 
executats). 

- Rebaix del solar cap a segona cota d’excavació (30% de solar excavat). 
 

Temes tractats: 
- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries), no s’aprecia cap 

moviment.  
- Es comprova que el nivell freàtic es estable, igual que el verificat la setmana passada. 
- Cuines Siematic. Visita al showroom de la firma. Comentaris qualitats. Aportarà pressupostos 

opcions. 
- Es comenten: Tractament de façana, paviments, fusteria alumini, etc. 

 
Pendent: 

- Fusteria alumini. Manca ajustar pressupostos industrials (Constructora). 
 
Vistes generals 
 

 
 
 
 
 
 

Ancoratges mur pantalla segon nivell    Edificació veïn., c/d’en Palaudaries 
 

  
  



272                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

ACTA Nº 22 
 

Data: 5 de gener del 2012. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Treballs d’implantació d’anclatges de pantalles a segon nivell (45% segona línia d’anclatges 
executats).  

- Fresat del segon tram a les pantalles. 
- Rebaix del solar (60% de solar excavat). 

 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries), sense apreciar 
moviments.  

- Desprès de comprovar l’altura lliure de pas a les rampes del pàrquing (jàsseres de reforça de la 
rampa de cantell) s’observa que la zona de pas ésde 2,05m. Es resol estudiar dues opcions: eliminar 
les bigues de cantell recalçant la llosa de la rampa directament a la paret de càrrega lateral o 
disminuir el cantell, augmentat l’ample i reforçant l’armadura.  

 
Pendent: 

- Fusteria alumini. Manca ajustar pressupostos industrials. 
- Cuines. Pressupostos. 

 
Vistes generals 
 

 
 
 
 
 
 
 

Detall fresat pantalles      Edificació veïna, c/d’en Palaudaries 
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ACTA Nº 23 
 

Data: 12 de gener del 2012. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Treballs d’implantació d’anclatges de pantalles a segon nivell (75% segona línia d’anclatges 
executats).  

- Rebaix del solar (60% de solar excavat). 
 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries), sense apreciar 
moviments.  

- Es proposen dues solucions per el que fa a eliminar les bigues de cantell de les rampes del pàrquing. 
Es resol  embotir una platina metàl·lica, soldar dos perfils, etc. La DO aportarà el detall executiu.  

- Les cuines queden definides amb la marca SIEMATIC. 
- La Constructora preveu l’inici de la excavació per el proper dia 23 de gener. 

 
Pendent: 

- Fusteria alumini. Manca ajustar pressupostos industrials. 
 

Vistes generals         Edificació veïna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 24 
 

Data: 19 de gener del 2012. 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Alberich. Arquitecte. DO. 
Sr. Toni Rodon. Arquitecte Tècnic. DEO. 
Sr. Xavier Ramon. Cap d’obra Volumètric Constructora. 
Sr. Carlos Barrado. Volumètric Constructora. 
Sr. Jaume Viñals. Volumètric Promotora. 
Sr. Àxel Illa. PFG Enginyeria d’Edificació. 
 
Estat de l’obra: 

- Treballs d’implantació d’anclatges de pantalles a segon nivell (82% segona línia d’anclatges 
executats).  

- Rebaix del solar i formació de rampa (65% de solar excavat). 
 
Temes tractats: 

- Es comprova l’estat de les façanes veïnes (Plaça de la Corona i c/Palaudaries).  
- La DO aporta croquis amb la solució per eliminar les bigues de cantell de les rampes del pàrking. 

- La Constructora aporta mostra de les portes de fusta lacada blanc, marca Carré, es dona el vist-i-plau. 

Es resol no col·locar tapeta superior, i deixar el fals sostre traspassar el sobre de la batent. 

- Cal verificar la verticalitat de les pantalles a la zona de la rampa, i comprovar les mides resultants. La 

Constructora aportarà. 

- La Constructora sol·licita a la DO els plànols de replanteig de pilars i estructura, definitius. 

 
Pendent: 

- Fusteria alumini. Manca ajustar pressupostos industrials. 
 
Vistes generals 
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ANNEX 4.02. CALENDARI LINEAL DE TREBALLS (DIAGRAMA DE GANTT)
 

ACTIVITAT 
ANY 2011 

JULIOL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

PERÍODE D'IMPÀS (NO PRODUCTIU)                                                               

EXCAVACIÓ ZONA MURET GUIA       
     

    
   

                      
     

    

EXECUCIÓ MURETS GUIA       
     

    
     

    
     

                  

LESIÓ VEÏNA. ACTUACIONS       
     

    
     

    
     

    
     

    

EXECUCIÓ MUR PANTALLA       
     

    
     

    
     

    
     

    

EXCAVACIÓ PRIMER NIVELL (BIGA)       
     

    
     

    
     

    
     

    

NETEJA I REPICAT DE PANTALLES       
     

    
     

    
     

    
     

    

EXECUCIÓ BIGA DE CORONACIÓ       
     

    
     

    
     

    
     

    

EXCAVACIÓ SEGON NIVELL (1r ANCORATGES)       
     

    
     

    
     

    
     

    

FRESAT DE PANTALLES 1r TRAM       
     

    
     

    
     

    
     

    

PRIMERA FILA D'ANCORATGES       
     

    
     

    
     

    
     

    

TESAT PRIMERA FILA       
     

    
     

    
     

    
     

    

EXCAVACIÓ TERCER NIVELL (2on ANCORATGES)       
     

    
     

    
     

    
     

    

FRESAT DE PANTALLES 2on TRAM       
     

    
     

    
     

    
     

    

SEGONA FILA D'ANCORATGES       
     

    
     

    
     

    
     

    

TESAT SEGONA FILA       
     

    
     

    
     

    
     

    

EXCAVACIÓ COTA FINAL DE REBAIX                                                               
 

ACTIVITAT 
ANY 2011 

AGOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

PERÍODE D'IMPÀS (NO PRODUCTIU)                                                               

EXCAVACIÓ ZONA MURET GUIA   
    

                                
    

      
  

  

EXECUCIÓ MURETS GUIA         
 

                                
    

      
  

  

LESIÓ VEÏNA. ACTUACIONS   
   

                                  
    

      
  

  

EXECUCIÓ MUR PANTALLA   
    

                                                    

EXCAVACIÓ PRIMER NIVELL (BIGA)   
    

                                
    

      
  

  

NETEJA I REPICAT DE PANTALLES   
    

                                
    

      
  

  

EXECUCIÓ BIGA DE CORONACIÓ   
    

                                
    

      
  

  

EXCAVACIÓ SEGON NIVELL (1r ANCORATGES)   
    

                                
    

      
  

  

FRESAT DE PANTALLES 1r TRAM   
    

                                
    

      
  

  

PRIMERA FILA D'ANCORATGES   
    

                                
    

      
  

  

TESAT PRIMERA FILA   
    

                                
    

      
  

  

EXCAVACIÓ TERCER NIVELL (2on ANCORATGES)   
    

                                
    

      
  

  

FRESAT DE PANTALLES 2on TRAM   
    

                                
    

      
  

  

SEGONA FILA D'ANCORATGES   
    

                                
    

      
  

  

TESAT SEGONA FILA   
    

                                
    

      
  

  

EXCAVACIÓ COTA FINAL DE REBAIX                                                               
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ACTIVITAT 
ANY 2011 

SETEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PERÍODE D'IMPÀS (NO PRODUCTIU)                                                             

EXCAVACIÓ ZONA MURET GUIA   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

EXECUCIÓ MURETS GUIA   
 

    
   

        
     

    
     

    
    

  

LESIÓ VEÏNA. ACTUACIONS   
 

    
  

  
  

    
     

    
     

    
    

  

EXECUCIÓ MUR PANTALLA                                                   
    

  

EXCAVACIÓ PRIMER NIVELL (BIGA)   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

NETEJA I REPICAT DE PANTALLES   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

EXECUCIÓ BIGA DE CORONACIÓ   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

EXCAVACIÓ SEGON NIVELL (1r ANCORATGES)   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

FRESAT DE PANTALLES 1r TRAM   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

PRIMERA FILA D'ANCORATGES   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

TESAT PRIMERA FILA   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

EXCAVACIÓ TERCER NIVELL (2on ANCORATGES)   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

FRESAT DE PANTALLES 2on TRAM   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

SEGONA FILA D'ANCORATGES   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

TESAT SEGONA FILA   
 

    
     

    
     

    
     

    
    

  

EXCAVACIÓ COTA FINAL DE REBAIX                                                             
 

ACTIVITAT 
ANY 2011 

OCTUBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

PERÍODE D'IMPÀS (NO PRODUCTIU)                                                               

EXCAVACIÓ ZONA MURET GUIA     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

EXECUCIÓ MURETS GUIA     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

LESIÓ VEÏNA. ACTUACIONS     
     

    
  

            
    

    
   

          

EXECUCIÓ MUR PANTALLA     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

EXCAVACIÓ PRIMER NIVELL (BIGA)         
   

    
  

  
  

    
     

    
   

          

NETEJA I REPICAT DE PANTALLES     
     

                                                

EXECUCIÓ BIGA DE CORONACIÓ     
     

    
 

    
  

    
     

                    

EXCAVACIÓ SEGON NIVELL (1r ANCORATGES)     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

FRESAT DE PANTALLES 1r TRAM     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

PRIMERA FILA D'ANCORATGES     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

TESAT PRIMERA FILA     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

EXCAVACIÓ TERCER NIVELL (2on ANCORATGES)     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

FRESAT DE PANTALLES 2on TRAM     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

SEGONA FILA D'ANCORATGES     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

TESAT SEGONA FILA     
     

    
  

  
  

    
     

    
   

          

EXCAVACIÓ COTA FINAL DE REBAIX                                                               
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ACTIVITAT 
ANY 2011 

NOVEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PERÍODE D'IMPÀS (NO PRODUCTIU)                                                             

EXCAVACIÓ ZONA MURET GUIA   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

EXECUCIÓ MURETS GUIA   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

LESIÓ VEÏNA. ACTUACIONS   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

EXECUCIÓ MUR PANTALLA   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

EXCAVACIÓ PRIMER NIVELL (BIGA)   
  

      
  

  
  

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

NETEJA I REPICAT DE PANTALLES                               
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

EXECUCIÓ BIGA DE CORONACIÓ                 
 

                
 

    
 

    
  

    
  

  

EXCAVACIÓ SEGON NIVELL (1r ANCORATGES)   
  

      
     

        
 

              
 

        
 

  

FRESAT DE PANTALLES 1r TRAM   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
 

            

PRIMERA FILA D'ANCORATGES   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

                  

TESAT PRIMERA FILA   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

EXCAVACIÓ TERCER NIVELL (2on ANCORATGES)   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

FRESAT DE PANTALLES 2on TRAM   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

SEGONA FILA D'ANCORATGES   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

TESAT SEGONA FILA   
  

      
     

        
 

  
 

    
 

    
  

    
  

  

EXCAVACIÓ COTA FINAL DE REBAIX                                                             
 

ACTIVITAT 
ANY 2011 

DESEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

PERÍODE D'IMPÀS (NO PRODUCTIU)                                                               

EXCAVACIÓ ZONA MURET GUIA   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

EXECUCIÓ MURETS GUIA   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

LESIÓ VEÏNA. ACTUACIONS   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

EXECUCIÓ MUR PANTALLA   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

EXCAVACIÓ PRIMER NIVELL (BIGA)   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

NETEJA I REPICAT DE PANTALLES   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

EXECUCIÓ BIGA DE CORONACIÓ   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

EXCAVACIÓ SEGON NIVELL (1r ANCORATGES)   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

FRESAT DE PANTALLES 1r TRAM   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

PRIMERA FILA D'ANCORATGES                         
    

    
     

                

TESAT PRIMERA FILA   
 

    
 

            
     

      
    

                

EXCAVACIÓ TERCER NIVELL (2on ANCORATGES)   
 

    
 

  
 

        
 

                                      

FRESAT DE PANTALLES 2on TRAM   
 

    
 

  
 

        
     

    
  

  
 

                  

SEGONA FILA D'ANCORATGES   
 

    
 

  
 

        
     

    
   

                    

TESAT SEGONA FILA   
 

    
 

  
 

        
     

    
     

                

EXCAVACIÓ COTA FINAL DE REBAIX                                                               
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ACTIVITAT 
ANY 2012 

GENER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

PERÍODE D'IMPÀS (NO PRODUCTIU)                                                               

EXCAVACIÓ ZONA MURET GUIA   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

EXECUCIÓ MURETS GUIA   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

LESIÓ VEÏNA. ACTUACIONS   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

EXECUCIÓ MUR PANTALLA   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

EXCAVACIÓ PRIMER NIVELL (BIGA)   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

NETEJA I REPICAT DE PANTALLES   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

EXECUCIÓ BIGA DE CORONACIÓ   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

EXCAVACIÓ SEGON NIVELL (1r ANCORATGES)   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

FRESAT DE PANTALLES 1r TRAM   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

PRIMERA FILA D'ANCORATGES   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

TESAT PRIMERA FILA   
    

      
     

    
     

    
     

    
 

  

EXCAVACIÓ TERCER NIVELL (2on ANCORATGES)       
  

      
     

    
     

    
     

    
 

  

FRESAT DE PANTALLES 2on TRAM   
  

            
    

    
     

    
     

    
 

  

SEGONA FILA D'ANCORATGES                               
     

    
     

    
 

  

TESAT SEGONA FILA     
   

      
     

    
 

  
 

  
 

    
     

    
 

  

EXCAVACIÓ COTA FINAL DE REBAIX                                                               
 
LLEGENDA: 
 

En color VERD es representen les activitats realitzades 
En color GRIS es representen els dies festius, els caps de setmana i els períodes de vacances. 
En color BLAU es representen els dies d’aturada d’obra, degut a pluges i abocadors tancats. 



278                                                                                                                                                                                                     Pràctica d’obra. Projecte d’enderroc i procés executiu. Edifici PB+3 i 3PS situat a Granollers. Autor: Àxel Illa Casarramona  

 

 

ANNEX 4.03. ACTA DE REPLANTEIG 
 

 
 

ANNEX 4.04. ACTUACIONS ENTRADA I SORTIDA MAQUINARIA 
 

ACTUACIÓ D’ENTRADA: 01/08/2011. De 11h a 13h. 
 

 
 

ACTUACIÓ DE SORTIDA: 30/09/2011. De 12h a 14h. 
 

 
 

LLEGENDA: 
 

 Senyal de prohibit aparcat    Limits del tall de carrer  Punt d’entrada i sortida  

 Operari en el moment de la maniobra  Valla amb operari  
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ANNEX 4.05. CANVI DE SENTIT D’UN CARRER PROPER A L’OBRA 
 

 
 
Aquest és el plànol informatiu que es va repartir per la zona indicant el canvi de sentit de circulació d’un dels 
carrer i el seu adjacent. 
 
Adjunto el link del diari on es fa referència a l’obra, com a motiu principal d’aquest canvi de sentit de circulació: 
http://www.el9nou.cat/noticies_v_0_/20421/granollers_modifica_sentit_circulacio_del_carrer_castella_d%E2%
80%99un (noticia canvi de direcció del carrer) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4.06. CONTROL DE QUALITAT DE LES PANTALLES 
 

 

 
  

OBRA 

http://www.el9nou.cat/noticies_v_0_/20421/granollers_modifica_sentit_circulacio_del_carrer_castella_d%E2%80%99un
http://www.el9nou.cat/noticies_v_0_/20421/granollers_modifica_sentit_circulacio_del_carrer_castella_d%E2%80%99un
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15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

21,0 

22,0 

23,0 

24,0 

25,0 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

RESISTÈNCIA A 7 DIES 

N/mm2 

24,0 

25,0 

26,0 

27,0 

28,0 

29,0 

30,0 

31,0 

32,0 

33,0 

34,0 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

RESISTÈNCIA A 28 DIES 

N/mm2 

15,0 
16,0 
17,0 
18,0 
19,0 
20,0 
21,0 
22,0 
23,0 
24,0 
25,0 
26,0 
27,0 
28,0 
29,0 
30,0 
31,0 
32,0 
33,0 
34,0 
35,0 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

RESISTÈNCIA FORMIGÓ PANTALLES (N/mm2) 

7 DIES 

28 DIES 

18,0 

20,0 

22,0 

24,0 

26,0 

28,0 

30,0 

32,0 

34,0 

36,0 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 

RESUM RESISTÈNCIES N/mm2 

7 DIES 

28 DIES 

56 DIES 
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ANNEX 4.07. CONTROL DE QUALITAT DE LA BIGA DE CORONACIÓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEX 4.08. CONTROL DE QUALITAT CIMENT ANCORATGES 
 

 
 

 
  

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

1 2 3 

RESISTÈNCIA BIGA CORONACIÓ N/mm2 

7 DIES 

28 DIES 

56 DIES 

30,0 

32,0 

34,0 

36,0 

38,0 

40,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RESISTÈNCIA CIMENT ANCORATGES N/mm2 

7 DIES 

28 DIES 
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ANNEX 4.09. VALORS D’ELONGACIÓ EN EL TESAT 
 

PRIMERA FILA D’ANCORATGES 
 

Pressió màxima a 300 bars. Els valors estan en mesurats en mm. 
 

 PANTALLA 1 PANTALLA 2 PANTALLA 3 PANTALLA 4 PANTALLA 5 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 55 30 35 30 40 45 35 35 50 55 

100 65 40 40 35 50 50 40 40 55 60 

200 75 50 55 50 60 65 55 55 70 70 

300 90 65 70 65 75 75 70 70 80 85 

FINAL 35 35 35 35 35 30 35 35 30 30 
 

 PANTALLA 6 PANTALLA 7 PANTALLA 8 PANTALLA 9 PANTALLA 10 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 45 35 X X 30 50 30 30 35 40 

100 50 40 X X 40 60 40 35 40 45 

200 65 55 X X 50 70 50 50 55 60 

300 75 65 X X 65 80 65 65 65 70 

FINAL 30 30 X X 35 30 35 35 30 30 
 

 PANTALLA 11 PANTALLA 12 PANTALLA 13 PANTALLA 14 PANTALLA 15 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 35 50 46 24 55 24 22 26 27 25 

100 45 55 54 31 63 30 32 32 33 30 

200 55 70 67 45 79 42 45 45 46 43 

300 70 80 84 62 100 61 62 63 64 61 

FINAL 35 30 38 38 45 37 40 37 37 36 
 

 PANTALLA 16 PANTALLA 17 PANTALLA 18 PANTALLA 19 PANTALLA 20 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 30 25 32 26 56 23 42 27 26 26 

100 35 30 37 33 60 30 48 32 31 32 

200 48 41 49 46 73 42 61 44 43 44 

300 65 58 65 63 90 58 77 60 58 60 

FINAL 35 33 33 37 34 35 35 33 32 34 
 

 PANTALLA 21 PANTALLA 22 PANTALLA 23 PANTALLA 24 PANTALLA 25 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 30 30 40 30 25 30 23 29 26 24 

100 40 40 45 35 35 40 27 35 31 30 

200 55 50 60 50 45 50 40 48 45 43 

300 70 65 70 60 65 70 54 63 58 58 

FINAL 40 35 30 30 40 40 31 34 32 34 
 
 

 PANTALLA 26 PANTALLA 27 PANTALLA 28 PANTALLA 29 PANTALLA 30 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 40 24 32 26 25 24 34 27 30 28 

100 45 30 38 33 35 30 44 32 38 33 

200 57 44 52 46 47 42 56 45 52 45 

300 72 59 68 64 65 57 72 61 68 61 

FINAL 32 35 36 38 40 33 38 34 38 33 
 

 PANTALLA 31 PANTALLA 32 PANTALLA 33 PANTALLA 34 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 30 40 30 30 30 30 45 55 

100 35 45 35 35 40 35 55 60 

200 45 60 50 60 50 50 65 75 

300 65 75 55 65 70 65 80 90 

FINAL 35 35 25 35 40 35 35 35 

 

PRIMERA FILA D’ANCORATGES 
 

Pressió màxima a 400 bars. Els valors estan en mesurats en mm. De les pantalles que falten no en tenim resutats. 
 

 PANTALLA 1 PANTALLA 2 PANTALLA 3 PANTALLA 4 PANTALLA 5 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 26 27 28,39 23,83 31 33 33 25 30 27 

100 32 30 33,38 30,15 36 40 41 33 36 32 

200 46 42 46,12 43,2 50 53 53 45 47 45 

300 58 56 66,38 56,45 64 66 65 58 60 65 

375 68 66 71,16 67,31 78 83 81 75 78 82 

FINAL 42 39 42,77 43,48 47 50 48 50 48 55 
 

 PANTALLA 6 PANTALLA 7 PANTALLA 8 PANTALLA 9 PANTALLA 10 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 25 24 25,61 33,43 26 25 28 26 30 30 

100 32 31 32,17 39,55 32 31 35 33 37 37 

200 46 43 44,65 53,34 44 44 48 45 48 50 

300 59 55 57,78 66,43 61 58 61 57 62 63 

375 70 67 69,02 78,01 72 71 75 72 77 78 

FINAL 45 43 43,41 44,58 46 46 47 46 47 48 
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 PANTALLA 11 PANTALLA 12 PANTALLA 13 PANTALLA 14 PANTALLA 15 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 27 25 24 23 24 24 25,36 26,43     

100 33 31 30 29 31 31 31,81 32,44     

200 65 44 42 42 43 43 43,65 44,82     

300 77 56 55 55 57 57 57,26 57,31     

375 87 67 67 66 68 69 68,93 69,54     

FINAL 60 42 43 43 44 45 43,57 43,11     
 

 PANTALLA 21 PANTALLA 22 PANTALLA 23 PANTALLA 24 PANTALLA 25 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 39,18 27,34 33 24 33,42 26,34 31 23 32 26 

100 45,65 33,02 40 30 38,71 33,2 38 29 40 31 

200 57,94 45,93 52 43 51,21 45,59 51 42 54 46 

300 71,08 59,26 65 56 64,24 58,87 64 55 69 59 

375 81,65 71,5 72 67 74,5 70,1 77 67 81 71 

FINAL 42,47 44,16 39 43 41,08 43,76 46 44 49 45 
 

 PANTALLA 26 PANTALLA 27 PANTALLA 28 PANTALLA 29 PANTALLA 30 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 24,57 24,73 26 23 27 24 24 24 30 24 

100 32,02 31,35 33 29 33 30 34 30 36 31 

200 44,35 45,94 45 42 44 42 47 43 50 44 

300 57,26 57,86 58 56 58 56 59 56 63 58 

375 69,73 70,4 70 67 68 68 71 66 76 72 

FINAL 45,16 45,67 44 44 41 44 47 42 46 48 
 

 PANTALLA 31 PANTALLA 32 PANTALLA 33 PANTALLA 34 

BARS CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 CABLE 1 CABLE 2 

50 32 25 25,58 28,15 32 24 30 24 

100 40 33 31,72 34,09 39 31 37 31 

200 52 46 43,22 46,67 51 44 50 45 

300 66 59 55,2 59,53 64 57 65 59 

375 78 73 66,78 70,78 75 70 76 71 

FINAL 46 48 41,2 42,63 43 46 46 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4.10. AIXECAMENT GRÀFIC TANCAMENT DE PLADUR 
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ANNEX 4.11. CÀLCUL COST D’OCUPACIÓ 
 
ZONA m2 SETMANES PREU/m2 PAGAT 2011 

PLAÇA DE LA CORONA 95 18 3,28 5608,8 

CONESTABLE DE PORTUGAL 30 26 3,28 2558,4 

PALAUDARIES 14 20 3,28 918,4 

   TOTAL 9085,6 

 
ZONA m2 SETMANES PREU/m2 PAGAR 2012 

PLAÇA DE LA CORONA 95 8 3,37 2561,2 

CONESTABLE DE PORTUGAL 30 0 3,37 0 

PALAUDARIES 14 6 3,37 283,08 

PLAÇA DE LA CORONA 95 26 6,74 16647,8 

CONESTABLE DE PORTUGAL 30 26 6,74 5257,2 

PALAUDARIES 14 26 6,74 2453,36 

PLAÇA DE LA CORONA 95 18 10,14 17339,4 

CONESTABLE DE PORTUGAL 30 26 10,14 7909,2 

PALAUDARIES 14 20 10,14 2839,2 

   TOTAL 55290,44 

 
ZONA m2 SETMANES PREU/m2 PAGAR 2013 

PLAÇA DE LA CORONA 95 8 10,14 7706,4 

CONESTABLE DE PORTUGAL 30 0 10,14 0 

PALAUDARIES 14 6 10,14 851,76 

PLAÇA DE LA CORONA 95 44 14,48 60526,4 

CONESTABLE DE PORTUGAL 30 52 14,48 22588,8 

PALAUDARIES 14 46 14,48 9325,12 

   TOTAL 100998,48 
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ANNEX 4.12. AMIDAMENT DE LES PECES DELS BANYS 
 

 TOTAL m2 Preu/m2 PREU 

BLANC BRILLO 370,247 21,42 7930,69 

NEGRE SALONI 138,5002 23,02 3188,27 

LLISTONS SALONI 36,44 114 4154,16 

  FINAL 15273,13 

    
   UNITATS 

PLAT DUTXA 1,15 0,8 4 

 1,05 1 1 

 1 0,9 1 

 1 0,8 9 

 0,8 0,8 7 

  TOTAL 22 
 

BANY PRINCIPAL (4 UNITATS) TOTAL 

BLANC BRILLO AMPLADA  ALÇADA SUPERFICIE 4 UNITATS 

 2,85 1,2 3,42  

 0,2 1,2 0,24  

 0,55 2,3 1,265  

 1,95 2,3 4,485  

 0,6 2,3 1,38  

 1,05 0,3 0,315  

  TOTAL 11,105 44,42 

NEGRE SALONI 2,85 1,1 3,135  

 0,9 1,15 1,035  

 1,7 1,95 3,315  

  TOTAL 7,485 29,94 

LLISTONS SALONI 0,2 1,2 0,24  

 1,5 2,3 3,45  

 0,8 1,9 1,52  

 1,75 1,9 3,325  

  TOTAL 8,535 34,14 

PLAT DUTXA 1,15 0,8 0,92  

  TOTAL 0,92 3,68 

BANYERA 1,7 0,8 1,36  

  TOTAL 1,36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANY TIPUS 2  PL.1,2,3 (9 UNITATS) TOTAL 

BLANC BRILLO AMPLADA  ALÇADA SUPERFICIE 7 UNITATS 

 2 2,3 4,6  

 2,3 2,3 5,29  

 0,2 1,2 0,24  

 2 1,2 2,4  

 0,2 1,2 0,24  

 0,8 2,3 1,84  

 0,9 0,3 0,27  

 0,6 2,3 1,38  

  TOTAL 16,26 146,34 

NEGRE SALONI 1,3 2 2,6  

 1,2 1 1,2  

 2 1,1 2,2  

  TOTAL 6 54 

PLAT DUTXA 1 0,8 0,8  

  TOTAL 0,8 7,2 
 

BANY TIPUS 3  PL.1,2,3 (7 UNITATS) TOTAL 

BLANC BRILLO AMPLADA  ALÇADA SUPERFICIE 7 UNITATS 

 2,03 2,3 4,669  

 2,01 2,3 4,623  

 0,8 2,3 1,84  

 1,23 1,2 1,476  

 0,2 1,2 0,24  

 0,31 2,3 0,713  

 0,9 0,3 0,27  

 0,6 2,3 1,38  

  TOTAL 15,211 106,477 

NEGRE SALONI 0,8 1,23 0,984  

 1,21 2,03 2,4563  

 1,23 1,1 1,353  

 0,2 1,1 0,22  

  TOTAL 5,0133 35,0931 

PLAT DUTXA 0,8 0,8 0,64  

  TOTAL 0,64 4,48 
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BANY SECUNDARI PL.3 (DÚPLEX) TOTAL 

BLANC BRILLO AMPLADA  ALÇADA SUPERFICIE 1 UNITAT 

 0,74 2,3 1,702  

 1,74 2,3 4,002  

 0,9 2,3 2,07  

 0,1 2,3 0,23  

 0,9 2,3 2,07  

 2,22 2,3 5,106  

 2,14 2,3 4,922  

 0,9 0,3 0,27  

 0,2 2,3 0,46  

 1,22 2,3 2,806  

 1,55 2,3 3,565  

 0,15 2,3 0,345  

 0,05 2,3 0,115  

 1,25 2,3 2,875  

 0,2 1,2 0,24  

 0,9 1,2 1,08  

 0,2 1,2 0,24  

 1,25 2,3 2,875  

 0,05 2,3 0,115  

 0,15 2,3 0,345  

 1,35 2,3 3,105  

 0,2 1,2 0,24  

 1,64 1,2 1,968  

 0,2 1,2 0,24  

 1,25 2,3 2,875  

 0,84 2,3 1,932  

 0,94 2,3 2,162  

 0,05 2,3 0,115  

 0,9 0,3 0,27  

  TOTAL 48,34 48,34 

NEGRE SALONI 1,69 1,74 2,9406  

 0,8 0,1 0,08  

 1,25 1,64 2,05  

 1,64 1,1 1,804  

 0,8 0,1 0,08  

 1,25 0,9 1,125  

 1,25 1,1 1,375  

 0,79 0,1 0,079  

 1,69 1,22 2,0618  

 0,79 1,22 0,9638  

 1,55 1,22 1,891  

  TOTAL 6,9546 6,9546 

PLAT DUTXA 0,9 1 0,9  

  TOTAL 0,9 0,9 
 
 
 

BANY PRINCIPAL DÚPLEX TOTAL 

BLANC BRILLO AMPLADA  ALÇADA SUPERFICIE 1 UNITAT 

 1,8 1,2 2,16  

 0,15 1,2 0,18  

 1,8 2,3 4,14  

 0,9 1,2 1,08  

 1,8 1,2 2,16  

 2,85 2,3 6,555  

 2,85 2,3 6,555  

 0,65 2,3 1,495  

 1,15 0,3 0,345  

  TOTAL 24,67 24,67 

NEGRE SALONI 2,85 1,85 5,2725  

 1,8 1 1,8  

 1,8 1,8 3,24  

 1,8 1,1 1,98  

 0,2 1,1 0,22  

  TOTAL 12,5125 12,5125 

LLISTONS SALONI 1 2,3 2,3  

  TOTAL 2,3 2,3 

PLAT DUTXA 1,05 1 1,05  

  TOTAL 1,05 1,05 

BANYERA 1,7 0,8 1,36  

  TOTAL 1,36  
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